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Vi gratulerer

Fremlysning Dødsfald

Blad nr. Udkommer Deadline
01 02. jan. 18. dec.
02 16. jan. 01. jan.
03 30. jan. 15. jan.
04 13. feb. 29. 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 4244

SEKRETARIATET
HOLDER FERIELUKKET

fra den 21. december til den 4. januar
begge dage inkl. 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Reparation af kurve
Udskiftning af lærred

Hans Korsgaard, 193 Hadsund
Tlf. 61667432

KAJ MORTENSEN 246 KVIK
Vor tidligere medlem og æresmed-

lem af Brevdueforeningen  0246 Kvik 
Kaj Mortensen er gået bort i en alder 
af 94 år. Kaj  havde duer gennem he-
le livet og stoppede først, da han blev 
90 år. Kaj har altid ydet en kæmpe 
indsats for brevduesporten. Han var 
stifter af brevdueforeningen  0246 
Kvik og dennes formand i mange år. 
Han var også initiativtager til star-
ten af Brevduekolonien Bjødstrup 
Mose. 

Æret være Kaj Mortensens minde.
Torben Mortensen.

NL 17-1573216 (død)
Sekretariatet
Tlf 48284244

DV 06143-18-161
Poul Erik Hansen, Esbjerg Ø
Tlf. 21477588

AU 2018 GSWC 622
Jesper Pedersen
7441 Bording
Tlf 31244866

FREMLYST FRA TYSKLAND
DAN 222-17-1154

50 ÅR
26/12 Peter Espersen,  151 Hvalsø 
60 ÅR
23/12  Carl Marius Aaberg, 172 Ring-
købing
75 ÅR
30/12 Knud E Andersen, 086 Bangsbo

50 ÅRS JUBILÆUM
Den 1.januar 2019 kan Svend Åge 
Krogsgaard 0172 Ringkøbing fejre 50 
års jubilæum som medlem af De dan-
ske Brevdueforeninger.
Han var en ung initiativrig duemand 
og fik hurtigt tillidsposter i 0172 Ring-
købing. Blev foreningsformand i 1973 
og har siden beklædt alle tillidsposter 
i foreningen. Svend Åge var også ak-
tiv ved oprettelsen af sektion 62 og 
blev sektionens første formand i 1979.
Denne post beklædte han til han selv 
valgte at træde tilbage i år 2000. Der 
kom også bud efter Svend Åge til Ho-
vedbestyrelsen for DdB. Blev valgt ind 
i 1989 og trådte ud i 2006.

Var medstifter af Vestjysk Dommer-
klub i 1987 og klubbens formand fra 
1996 til 2004. Svend Åges aktive ind-
sats i forskellige sammenhænge blev 
belønnet med DdBs guldnål i år 2000.
En jubilar, der kan se tilbage på en 
fantastisk tid. Han tog ansvar og løste 
opgaverne til stor tilfredshed for alle 
øvrige medlemmer. Han kæmpede spe-
cielt for medlemmerne på Vestkysten, 
og det gav et stort løft, da sektion 62 
blev oprettet. Intet tilfældigt i Svend 
Åges organisatoriske arbejde og al-
tid udført korrekt. I hovedbestyrelsen 
var han medlem af ordensudvalget og 
hans store viden på området, har vi 
altid haft stor glæde af i 0172 Ringkø-
bing.
Men Svend Åge har heldigvis også haft 
tid og lyst til at flyve med duerne og 
faktisk altid været i front. Både mel-
lem- og langdistance mesterskaberne 
samt forsvarets guldmedalje kan ses 
i medaljeskabet på Vasevej. Og alde-
ren er ingen hindring. I 2018 har han 
vundet både sport og åben på kortdi-
stancen i sektion 62, samt haft 4 sekti-
onsvindere, så Svend Åge tordner frem 
godt hjulpet af fru Betty og sønnen 
Laurids.
Svend Åge har altid haft et godt socialt 
hjerte for medlemmerne i foreningen. 
Mange har nydt en kop kaffe ved køk-
kenbordet og haft visit af ham. Han 
møder altid op til diverse arrangemen-
ter og er god til at snakke med alle ty-
per af duefolk. Specielt har han tilbudt 
nye medlemmer hjælp med et par un-
ger og vejledning om den daglige pas-
ning af duerne.
Hjertelig til lykke med jubilæet og du 
ønskes mange gode brevdueår frem-
over.
0172 Ringkøbing
VD
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IND UNDER JUL

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

I skrivende stund er vi tæt på sol-
hverv og vi går nu mod lysere tider 
med den første vintermåned næsten 
overstået. Sæsonen 2018 vil nok mest 
blive husket for den utrolige sommer 
som med høj varme gav vi brevdue-
folk og vores duer en del udfordringer. 
Sommeren gav os dog også de færreste 
overliggere i lang tid. Det er jo godt for 
duerne og økonomien. Måske er det en 
enlig svale, måske er det noget, vi og 
duerne skal vænne sig til. Klimaforan-
dringer fylder en del i medierne i disse 
tider, men det gjorde syreregnen også 
i halvfjerdserne med mange skræk-
scenarier. Men det kan jo nok ikke 
sammenlignes. Men, at vi nu går mod 
lysere tider kan ikke fornægtes, og det 
er dejligt for både duerne og os

brevduefolk.
Sæsonen vil også blive husket for en 

kedelig sag med snyd, der blev afsløret 
og deraf afholdelse af den ekstraordi-
nære generalforsamling. Der er blevet 
taget snydere før, men en ekstraordi-
nær generalforsamling har ikke været 
set i DdB før, i hvert fald ikke på denne 
side af 2. verdenskrig. Den er nu lagt 
bag os og det, vi har lært, skal bruges 
fremadrettet til at undgå sådan en si-
tuation, som vi absolut godt være for-
uden.

Vinteravlerne har haft rimelige vejr-
mæssige forhold at agere under. Nu 
er det bare at håbe, at man ikke har 
forregnet sig tidsmæssigt, så unger-
ne er blevet alt for store inden de nye 
2019-ringe dukker op i foreningen. 

2019 ringene er i år modtaget fra fa-
brikken i god tid, så vi er i modsæt-
ning til sidste år, sluppet for at bide 
negle her på Sekretariatet. Ringene 
afsendes her fra med pakkepost tors-
dag den 27. december. Pakkerne vil 
normalt være fremme dagen efter. Det 

er vigtigt, at foreningerne går ringene 
igennem for evt. fejl og rapporterer så-
danne til Sekretariatet hurtigst mu-
ligt. De kommer fra den samme fabrik 
som heldigvis ”reddede” os sidste år 
og som en del andre store europæiske 
brevduelande nu bruger.

Her inden jul bliver der arbejdet in-
tenst på at få igangsat et nyt økono-
misystem. C5 som vi har brugt i flere 
år on-line baseret i Skyen udfases. Vi 
har valgt at skifte til E-conomic og den 
er også placeret udenfor Sekretariatet 
i Skyen. 

Vi har brugt skiftet til at få renove-
ret/fornyet vores kontoplan og samti-
dig forventer vi at tage en række mere 
eller mindre automatiske faciliteter i 
brug, som f.eks. at udsende fakturaer 
automatisk via e-mail. Men det bliver 
foreningerne orienteret nærmere om 
senere, når vi er klar til at sætte disse 
muligheder i gang.

Sekretariatet ønsker alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår 2019 med 
en stor tak for det gamle år.  
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Referat Bjarne Borresen

TILSTEDE: PIA WEST CHRISTENSEN, 
JAN QVORTRUP, NIELS LARSEN, TOMMY 
RASMUSSEN, MICHAEL TH. LARSEN, 
VILLY PETERSEN, ANDERS BRØBECH, 
FRANK JUUL NIELSEN, SØREN ANDER-
SEN

SEKRETARIATET: BJARNE STRASZEK, 
BJARNE BORRESEN

INDLEDNING VED FORMANDEN
Formanden bød velkommen og ori-

enterede om, at Michael Th. Larsen 
var forsinket og ville dukke op først 
på eftermiddagen. Herefter blev dags-
orden gennemgået. Bad alle melde re-
tur såfremt, der var forhold, som ikke 
var som forventet. Sidste HB-møde 
blev gennemgået. Herefter blev sam-
arbejdsformen debatteret. Det var 
vigtigt, at alle følte sig godt oriente-
ret og vigtigt, at vi gensidigt oriente-
rer hinanden ved at sikre besvarelse 
af mails m.v.. Der skulle snarest og 
senest til februar udarbejdes en køre-
plan for opgaverne med en prioritering 
af opgavernes vigtighed. De nuværen-
de udvalg kører videre indtil efter re-
præsentantskabsmødet i februar, hvor 
udvalgene skal genbesættes. De nu-
værende udvalgsformænd orienterer 
formanden om evt. hændelser i deres 
udvalg, herunder bl.a. i forhold til be-
retning.

Beretningen var endnu ikke færdig, 
men den vil ikke blive tilbageskuende 
i noget stort omfang, men koncentrere 
sig mere om de opgaver og udfordrin-
ger, som DdB står overfor fremadret-
tet. Referater fra HB-møderne skal 
offentliggøres i såvel Brevduen som på 
hjemmesiden, så snart de foreligger og 
er godkendt af den samlede HB. 

Der skal aftales orienteringsmøder 

med DdB’s største samarbejdspartne-
re/leverandører snarest. Der har været 
afholdt revisionsmøde med den stats-
autoriserede revisor inkl. kasseefter-
syn her umiddelbart inden HB-mødet. 

Konstitueringen blev besluttet ud-
skudt til februar undtagen den interne 
HB-revisor, som er Villy Petersen. Det 
overvejes, om der fortsat skal være et 
forretningsudvalg
REPRÆSENTANTSKABSMØDETS 
DAGSORDEN

Dagsordenens hovedpunkter blev 
gennemgået og herefter de enkelte 
indsendte forslag til lovene, mester-
skaber, grænseændringer, Brevduen 
og kapflyvninger gennemgået punkt 
for punkt.

HB’s forslag til de 2 dirigenter blev 
fastlagt og det blev besluttet at Sekre-
tariat skulle kontakte dem. 

Det blev besluttet at foreslå en kon-
tingentforhøjelse på kr. 125,- pr halvår 
startende fra den 1. april 2019.

Der var nogle af forslagene, der kun-
ne være tvivl om og det blev besluttet, 
at foreningerne skulle kontaktes for at 
afklare evt. tvivlsspørgsmål. Et par af 
forslagene kræver, at konsekvens af-
klares med DdB’s advokat.

De enkelte ændringer til kapflyv-
ningsplanen blev gennemgået og et 
par stykker må afvises, idet de dækker 
mere end foreningens egen region.

Der var indkommet forslag om æn-
dring af slipformer. 

Antallet af sportsduer blev debatte-
ret. Det nuværende antal fastholdes. 

Der forelå enkelte ændringsforslag 
til DdB’s mesterskaber. HB foreslår at 
DM Åben ændres til 3 DM-mesterska-
ber, – Marathon, Lang og Mellem på 
afkrydsede duer. HB foreslår at Regi-
onsmesterskaberne derefter afskaffes.

Kapflyvningsplanens tilblivelse jf. 
DdB’s love §18 blev genstand for en 
længere debat. Der er såvel fordele som 

uhensigtsmæssigheder ved det nuvæ-
rende system. En mulighed kunne væ-
re at genopfinde Delegeretmødet men 
det er der også både fordele og ulemper 
med. Så pt. blev det ved debatten. 

Et internt HB-notat fra 2001 om 
deling af Jylland i 3 regioner var ble-
vet støvet af og man endes om, at det 
kunne det nok være værd at under-
søge nærmere. Det ville måske kunne 
løse mange de afstandsudfordringer, 
der afspejler sig i mange af de kap-
flyvningsforslag, der indsendes. Det 
kigges der på igen efter repræsentant-
skabsmødet. 

Sekretariatet laver nu den endelige 
dagsorden og sender den til godkendel-
se hos hele HB.
REPRÆSENTANTSKABSMØDETS 
LANDUDSTILLING & AUKTION

Udstillingsudvalget gennemgik ar-
bejdsplanen og arbejdsopgaverne. 
Man ser gerne, at klasserne primært 
er duer, der har præsteret på flyvnin-
ger, men det bliver nok ikke helt nemt 
at indføre 100%. Det besluttes dog, 
at klasserne 13 og 14 udgår, idet der 
næsten ikke har deltaget duer i disse 
klasser.

Stadepengene har ikke været for-
højet i mange år og dækker på ingen 
måde udgifterne, herunder ikke til 
præmierne. Man enedes om at forhøje 
stadepengene til kr. 35,- pr. due.

Præmiebudgettet skal bedre afspejle 
stadepengenes størrelse.

Placeringen af udstillingsbure og di-
verse stande blev gennemgået og flere 
ændringer blev foreslået. For at skaffe 
mere plads skal bl.a. OL-duerne flyt-
tes.

Herefter blev bemandingen gennem-
gået.

Dommernes honorering blev gennem-
gået. De får deres dommerhonorar, 
KM-penge og betalt én overnatning 
samt frokost fredag middag. 

Hovedbestyrelsesmøde 
24. og 25. november 2018
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Der var via Brevduen blevet annon-
ceret med plads til stande og flere var 
allerede tilmeldt. Priserne på stande-
ne skal være ensartede.

Arrangementet for fredag aften er 
lagt i hænderne på M&C Hansen, som 
også har arrangementet i 2020. 

Udstillingsudvalget afholder auktion 
over ca. 30 unger, som enten er sen-
unger 2018, vinterunger årgang 2019 
eller forårsunger 2019. Her vil stam-
tavlen være til stede på auktionen. 
Duerne kommer på præ-auktion hos 
M&C Hansen. Auktionarius bliver An-
ders Brøbech.

Uddelingen af DdB’s præmier kom-
mer til at foregå på vanlig vis fra sce-
nen med start kl. 13.00 lørdag.

Der skal laves aftale om fotografe-
ring af klassevindere samt billeder fra 
repræsentantskabsmødet og præmie-
uddelingen.

Lejerne af stand vil få udsendt en 
kontrakt-lignede aftale, som angiver 
priser og vilkår for standen. Det ac-
cepteres ikke, at der uddeles og drik-
kes privat medbragte drikkevarer på 
disse stande. Drikkevarer skal købes 
på Pejsegården. Vi kan ikke være an-

det bekendt. 
REPRÆSENTANTSKABSMØDETS 
FESTAFTEN

Festaftenen blev gennemgået. Me-
nuen er aftalt med Pejsegården og 
allerede annonceret i Brevduen. Mu-
sikken er bestilt med samme band som 
sidste år – Petmics. Gæstelisten blev 
gennemgået og vedtaget. De nordiske 
præsidenters ophold blev gennemgået. 
De betaler jf. SBU’s vedtægter, selv for 
deres ophold udtagen for DdB’s festaf-
ten hvor de er med som gæster.

Ved HB-mødet i februar evalueres 
arrangementet og der overvejes anden 
menu og set up i 2020.
SBU

Der var bred enighed om, at SBU i 
sin nuværende form ikke gavner DdB’s 
medlemmer og DdB vil tage initiativ 
til en eventuel nedlæggelse af SBU 
snarest muligt.

Det er HB’s opfattelse, at der sagtens 
kan finde et samarbejde sted uden 
SBU og der, hvor det giver mening.
ØKONOMI

DdB’s regnskab for 2017/18 er un-
der udarbejdelse og ikke 100% færdig-
gjort. Revisorerne er stort set igennem 

deres arbejde. De sidste posteringer 
afleveres til den statsautoriserede re-
visor den 10. december 2018.

Det ekstraordinære repræsentant-
skabsmøde havde kostet ca. 80-100.000 
kr.  og der forventes et væsentligt un-
derskud i regnskabsåret 2017/18.

Budgettet for regnskabsåret 2018/19 
er ikke endeligt klart endnu.

DdB’s indtægtssammensætning blev 
herefter gennemgået. Den er primært 
funderet via tilskud, gebyrer, kontin-
genter og Brevduen. Kapflyvningsge-
byrerne er næsten den eneste hane, 
der kan drejes, hvis behovet opstår 
midt i året. 

Revisorernes arbejdsopgaver bør nok 
fremadrettet indarbejdes i DdB’s love, 
så der ikke er tvivl om deres indsats. 
Dette drøftes ved et møde primo janu-
ar 2019 med revisorerne.
TRANSPORT 2019

Transporterne i 2018 er tidligere 
gennemgået.

Ompakningen i Hedehusene forven-
tes overvejende at blive afviklet som 
tidligere år, mens det snarest skal af-
klares, hvordan arbejdet skal gennem-
føres i Horsens og hvordan ansvaret 
skal fordeles. Forskellige muligheder 
blev debatteret. Formanden deltager 
i drøftelserne fremadrettet, indtil et 
koncept er fastlagt.

DdB’s hovedaftale med vognmands-
firma forsætter 2 år endnu.

Vi skal generelt have lavet et detal-
jeret overblik over vores omkostninger 
ved de enkelte flyvninger, herunder 
bl.a. omkring omkostninger på pakke-
pladser, indenlandsk- og udenlandsk 
fragt. 
ORDENSUDVALGET

Orienterede om status pt.
Den private transport af duerne til 

opsamlingspladserne blev drøftet. Nye 
kontrolforanstaltninger blev overord-
net gennemgået. Det, der måtte blive 
indført, skal være håndterbart ude i 
alle foreninger. Det lokale arbejde er 
det vigtigste i DdB’s kontrolarbejde.

Den øgede kontrol i 2017 havde med-
ført, at antallet af anmærkninger og 
bøder var faldet radikalt. Det, der var 
fundet i hele 2018 svarede til én kon-
trolaften i 2017.
BREVDUEN

Antallet af danske artik-
ler er væsentligt for bladets 

Hovedbestyrelsen og Sekretariatet samlet:  Nederst mod venstre: Bjarne Borresen, Villy Petersen, 

Tommy Rasmussen, Michael Th. Larsen, Pia West Christensen, Niels Larsen, Søren  Andersen, Anders 

Brøbech, Frank Juul Nielsen og Jan Qvortrup



282 #30_2018

kvalitetsmæssige indhold. Det kunne 
være fint, hvis en fra medlemskred-
sen igen ville skrive en fast klumme i 
Brevduen. Et par HB-medlemmer hav-
de ideer i den retning.

Bestyrelserne i de nordiske lande får 
Brevduen tilstillet gratis, ligesom HB 
får de respektive landes medlemsblad. 
Udfordringen er bare, at de øvrige 
lande ikke i udsender noget medlems-
blad mere, eller højest uregelmæssigt. 
Det er ikke fair og rimeligt og vil blive 
stoppet.

Økonomien omkring trykning og 
omdeling af Brevduen skal bringes i 
bladet snarest.

Vi vil ligeledes snarest præcisere 
DdB’s regler for ophavsret på indhold 
i Brevduen.
IT OG DE ELEKTRONISKE SYSTEMER

Status på de forskellige systemer i 
DdB regi blev kort gennemgået.

Det blev debatteret, om det vil være 
muligt at lade Sektionsprogrammet 

udgå og tilbyde alle sektioner resul-
tatberegning gennem Sekretariats-
systemet. Det er muligt i dag uden 
problemer, men kræver naturligvis lidt 
arbejde. Der var forskellige synspunk-
ter for og imod. Det vil blive debatteret 
igen ved en senere lejlighed, men der 
kunne være besparelser for DdB.

Remote Strike forventes klar fra 
Tauris fra sæsonstart.

Nyt økonomisystem tages i brug pr. 
01.12.2018.
DEN VETERINÆRE SITUATION

Status på ornithose situationen fra i 
efteråret blev kort gennemgået. Føde-
varestyrelsen mødte denne gang ikke i 
rumdragter på de potentielt smittede 
slag, men ringede blot for at høre om 
duerne var syge.

Der florer pt. en virus blandt solsorte, 
som er dødelig, men den er efter oply-
ste artsspecifik for solsorte og angri-
ber ikke andre fugle.
PR-UDVALGET

PR-udvalget gav opfølgninger på de 
kontakter, der var blevet skabt efter 
udstillingen i Forum, herunder byg-
ningen af et slag til en institution/
skole i København. Opfølgning på 
Europaudstillingen i Herning, hvor vi 
var blevet lovet plads, men det blev så 
efterfølgende afslået. Det var ærger-
ligt, men vi må jo kende vores besøgs-
tid fremadrettet.

PR-udvalgets rolle fremadrettet skal 
afklares til februar. Det kan være 
svært for udvalget altid at finde den 
nødvendige tid.

I maj løber Børnehjælpsdagen igen af 
stablen i København og Århus og her er 
det aftalt, DdB skal deltage. Der skal 
i Århus findes en ny DdB-koordinator.

Der vil blive gjort endnu et forsøg på 
at finde en markedsøkonomi studerede 
til en praktikplads på Sekretariatet.
HÆDERSBEVISNINGER

Der forelå et par ansøgning, som blev 
imødekommet med sølvnåle.

Det blev besluttet at propositionerne 
for DdB’s hædersbevisninger skal gen-
optrykkes i Brevduen snarest.
DIVERSE SAGER

I anledning af 100 års dagen for af-
slutningen af 1. verdenskrig på Mosede 
Fort havde DdB været repræsenteret 
med nogle brevduer og et lille indlæg 
samt besvarelse af diverse spørgsmål.

Deltagelse i forskellige lokale dyre-
udstillinger kan give et godt brugbart 
input til os brevduefolk. Der er mange 
måder at gøre tingene på.

Status på DdB’s Facebook side blev 
kort gennemgået.

Status på toto-projektet blev kort 
gennemgået. Intet nyt fra hestespor-
ten. Sekretariatet følger op.

En pæn afsked med Erik Dybdahl 
blev besluttet afholdt ved repræsen-
tantskabsmødet i februar.

Det blev præciseret, at DdB alene 
markerer foreningsjubilæer, når for-
eninger runder 25, 50, 75, 100, 125 
(osv.) år. Der deltager en repræsentant 
fra HB og der gives gave, hvis DdB 
modtager invitation. 

Da der i medlemskredsen hersker nogen tvivl om, hvordan man i DdB kan 
hædre vore medlemmer for godt arbejde såvel i lokalforeningerne, sektionsklub-
berne som i DdB, har hovedbestyrelsen fundet det rigtigt at genopfriske kriteri-
erne for de forskellige hædersbevisninger:

DDB’S SØLVNÅL
Tildeles for mangeårigt, værdifuldt arbejde i lokalforeningen. Indstilles af på-

gældende medlems lokalforeningsbestyrelse. Nålen er til ejendom.

DDB’S GULDNÅL
Tildeles for usædvanligt godt, mangeårigt arbejde på ledende poster i såvel 

lokalforeninger som sektionsklubber og/eller mangeårigt, værdifuldt arbejde for 
DdB, eksempelvis for totalisatoren, kontrollant, transportmedarbejder, løslader, 
hovedbestyrelsesmedlem. Desuden som skribent af belærende artikler til Brev-
duen etc. Nålen er til ejendom.

DDB’S GULDMEDALJE
Tildeles for enestående, initiativrigt, årelangt arbejde for DdB. Medaljen er 

DdB’s ejendom.

Evt. indstillinger stiles til Hovedbestyrelsen og sendes til Sekretariatet,
På hovedbestyrelsens vegne
Pia West Christensen

Tildeling af 
hæderstegn
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mange topresultater gennem årene. 
Værdigheden som Danmarksmester 
er Brian ikke ubekendt med, da han 
også i 2003 vandt en DM-titel i kom-
pagniskab med sin daværende makker 
Gunnar. Jeg bliver ved denne lejlighed 
introduceret for begrebet ”DM-kuller”, 
som dækker over den nervøsitet og 
iver, der rammer brevduemænd, som 
nærmer sig finalen til DM, og jeg er 
da heller ikke i tvivl om, at Brian i de 
spændende uger op til afgørelsen har 
brugt ekstra energi på at udtænke 
”slag-planen”. Konkurrencen er ben-
hård, og faktisk kunne én placering 
på den sidste flyvning have afgjort me-
sterskabet til den nærmeste konkur-
rents fordel.  En anden ting, som slår 
én meget hurtigt, er Brians evne til at 
tilpasse brevduesporten til sin travle 
hverdag: Således er dueholdet ikke sat 
op til et niveau, hvor tingene ikke kan 
passes ordentligt, ligesom indretnin-

Danmarksmester SPORT 2018: 

Brian Jensen, 074 ”Vejgaard”

Af Michael Larsen

PÅ ET TIDSPUNKT EFTER SÆSONEN 
KOM JEG I SNAK MED BRIAN I FORHOLD 
TIL AT LAVE EN ARTIKEL – I ANLED-
NING AF BRIANS FORNEMME DM-
TITEL I 2018. AT FÅ LOV TIL AT SKRIVE 
SÅDAN EN ARTIKEL, ER SELVFØLGE-
LIG ET TILBUD, MAN IKKE TAKKER NEJ 
TIL, OG JEG HAVDE STORE FORVENT-
NINGER TIL DETTE BESØG. 

Dels har jeg fulgt med i Brians re-
sultater gennem de seneste år, og dels 
blev min interesse skærpet, da jeg i 
foråret læste Henrik Tagesens fremra-
gende artikel om slaget – for øvrigt i 
Brevduen nr. 7/2018, skulle nogen ha-
ve lyst til at genopfriske. Anledningen 
til Henriks artikel var på daværende 
tidspunkt Brians førsteplads til lang-
flyvermesterskabet sport i 2017. Med 
så store forventninger til et besøg, 
er der jo en chance for at blive skuf-
fet. Det blev jeg IKKE, og besøget gav 
mange indtryk, som jeg vil forsøge at 

dele med læserne.
Allerførst skal man kun inden for dø-

ren hos Brian, før det står klart, at man 
har mødt en brevduemand, som går op 
i sporten og ”tænker brevduer”, og det 
er nok den allerbedste forklaring på de 

Brian Jensen, Danmarksmester Sport 2018

Slagstørrelsen er nødvendigvis ikke afgørende!
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gen af slaget er udført med en ”snild-
hed”, som gør det nemt og overskueligt 
at passe duerne optimalt hver dag hele 
året. Netop denne lære, tror jeg, man-
ge af os kan drage nytte af.
RESULTATER

Inden vi går videre med en dybere 
beskrivelse af det ålborgensiske me-
sterslag, skal resultathøsten for 2018 
opremses:

DM Sport: 1
Langflyvermesterskab SPORT Sek-

tion 54:1
Langflyvermesterskab ÅBEN Sek-

tion 54: 3
Mellemdistancemesterskab SPORT 

Sektion 54: 3
ES-due A nr. 1 DdB Langdistance 

Sektion 54 med 053-15-5829 (nr. 6 i 
regionen)

ES-due A nr. 2 DdB Sport Sektion 54 
med 053-15-5803

Ungemesterskab ÅBEN og SPORT 
Sektion 54:1

Generalmesterskab Sektion 54: 2
7 sektionsvindere, hvoraf en regi-

onsvinder fra Freiburg.
Det kan i øvrigt tilføjes, at Brian er 

en ægte ”all-round” brevduemand, som 
flyver hele programmet med det ene 
mål at vinde flyvningerne. De syv sek-
tionsvindere breder sig over flyvninger 
på ca. 200 km og op til Freiburg på den 
gode side af 1000 km.
SLAG, FLYVESYSTEM OG TAKTIK

Som antydet er det ikke et mega-slag, 
vi skal præsentere. Flyveslaget er ind-
rettet med plads til 40-50 unger, en 
redeafdeling for 20 par med tilhørende 
afdeling for enkehunner. Bag slaget er 
en voliere, som ungerne kan opholde 
sig i, ligesom der er et fint voliere-slag 
til 24 avlspar. Fælles for alle afdelin-
ger er, at der er en perfekt ventilation, 

selv om pladsen generelt er ret trang. 
Det er tydeligt, at duerne trives, og ja, 
det ses jo også på resultaterne.

Duerne flyves på totalsystemet, og 
både hanner og hunner leverer top-
resultater. Brian har indset, at han 
med en lille bestand ikke kan hævde 
sig til de åbne mesterskaber, og der-
for satses på sportsflyvningerne og de 
lange distancer. Ved opstarten til sæ-
son 2018 var der 38 duer til rådighed 
på flyveslaget, og som på alle andre 
danske slag måtte også Brian sande, 
at det blev en meget vanskelig og hård 
sæson, hvor der blev tabt en del duer. 
Hos Brian mistedes 3-4 tidligere sek-
tionsvindere samt to af de duer, der 
var medvindere af langflyvermesterk-
skabet i 2017. Mærkværdigvis blev de 
fleste af disse duer tabt på kort- og mel-
lemdistancen, mens langflyvningerne 
forløb uden nævneværdige tab af duer. 

”SUPERWOMAN” 053-15-5824 
(2 andele DM-SPORT 2018) 1-2-4-6-6-8-9-15-

17-24-26-26-29-32-35-37-37-41-43-47-51-

70-91-92  

Sektionsvinder fra Bremen 2018 

7 es-due mellemdistance sport 2017, 

8 es-due mellemdistance sport 2018 

10 es-due DDB hunner 2016 

Nr. 1 klasse 2 DDB´s landsudstilling 2018 Grand 

Prix vinder (Højeste pointsum af alle på udstil-

lingen 96½ point)

Medvinder af 1 år´s mesterskab DDB 2016

Medvinder af udstillingskonkurrence & 

flyvekonkurrence (1000point) for hold Ddb´s 

landsudstilling 2018

Afstamning: 

100% Koos van Koppen, Stenbergen

053-15-5829A
 (3 andele i DANMARKSMESTERSKAB SPORT 

2018)  placeringer på Langdistance i 2018 3-3-

5-7-12 i sektionen. 

1 es-due langdistance sektion 54 2018

Medvinder af Langflyvemesterskab SPORT 

2018.

Afstamning 

100 % Koos van Koppen, Stenbergen
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Duerne må i øvrigt bestille noget, og 
normalt startes intensivt op på langdi-
stancen med cirka 8 duer. Sidenhen re-
duceres holdet til cirka 4-6 styk. Også 
de 1-års bruges på langflyvningerne, 
men som Brian siger, så betragtes vin-
terungerne som ”halvanden-års” duer 
i deres første kapflyvningssæson som 
gamle duer qua deres tidlige fødsels-
tidspunkt og dermed større erfaring.

Flyveduerne, der som nævnt flyves 
på totalsystem, parres ikke før cirka 
25. april. 4 dage efter lægning af æg-
gene fjernes disse, og parrene forbliver 
sammen et par dage derefter, hvoref-
ter de adskilles og er sat på system. 
Brian har god erfaring med denne 
praksis, der forsinker fældningen, og 
normalvis slutter duerne sæsonen på 
anden eller tredje slagfjer. 

Duerne holdes inde uden for sæso-
nen, og lukkes ikke ud før starten af 

april. Før sæsonen trænes de flittigt 
hver dag, og i sæsonen trænes de hver 
tirsdag på 60 kilometer, og på disse 
træninger slippes hanner og hunner 
normalvis samlet.

På grund af en travl hverdag har 
Brian indrettet de daglige rutiner med 
duerne på en særdeles enkel måde. Du-
erne er kun ude til eksercits omkring 
slaget én gang dagligt. Hunnerne luk-
kes ud kl. 16.30, og de kaldes ind til 
redeafdelingen efter endt træning. 
Herfra er hannerne imidlertid blevet 
gennet ind i hun-afdelingen, hvorfra 
de lukkes ud til friflyvning. Hunnerne 
forbliver i redeafdelingen i 10-15 mi-
nutter, hvor de fodres, inden de lukkes 
tilbage til deres egen afdeling. Der åb-
nes derefter for klappen, så hannerne 
kan flyve frit ind og ud af redeafdelin-
gen, og så snart de fodres, observerer 
Brian, at deres flyvelyst stiger, når de i 

aftentimerne får lov at flyve frit. 
Der fodres kun én gang dagligt, og 

der fyldes op med rigeligt foder, så du-
erne er standfodret. Blandingen er den 
samme alle ugens dage, og der gives 
et proteinfattigt foder uden indhold 
af ærter. De nærmere detaljer og fo-
der, biprodukter og kure er detaljeret 
og systematisk beskrevet i Henrik Ta-
gesens føromtalte artikel fra foråret 
2018. 

Med hensyn til ungernes træning er 
devisen ”så mange gange som muligt, 
og så langt som muligt”. I praksis bety-
der dette træninger op til 85 kilometer, 
hvoraf flere gange i fællesskab med 7-8 
andre slag. Normalvis gennemflyves 
ungerne på hele programmet, men i 
2017 måtte denne fremgangsmåde dog 
indstilles på grund af et svært angreb 
af ungesyge.

053-16-7920U ”SUPERGIRL”
(3 andele DM-SPORT 2018) (20 placeringer) 

2-3-4-5-11-14-14-14-16-16-20-21-24-24-31-

36-40-52-53-57.

4 es-due mellemdistance sport hunner 2018

13 es-due DDB hunner 2018

4 es-due mellemdistance sport hunner 2017

9 es-due DDB hunner 2017

Afstamning 50% Meldgaard & Jeppesen, 

Aabenraa & 25% Gebr. Sanders, Nijmegen & 

25% Koos van Koppen, Stenbergen.

053-15-5803A ”SUPERMAN” 
(4 andele DM-SPORT 2018)  3 x Sektionsvinder 

DDB, 1-1-1-2-4-5-6-7-7-8-8-10-11-12-16-16-20-

24-26-27-28-28-33-41-45-46-47-48-59-59                                                 

1 es-due mellemdistance sport 2017                                             

2 es-due mellemdistance sport 2018                                                             

5 es-due DDB hanner 2017                                                                                  

6 es-due DDB hanner 2018                                                                   

Medvinder af 1 år´s mesterskab DDB 2016                                             

Vinder af DDB´s flyvekonkurrence landsudstil-

ling 1 + 2 2018 med 2000 point.

Medvinder af udstillingskonkurrence & 

flyvekonkurrence (1000point) for hold Ddb´s 

landsudstilling 2018 
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DUERNE
Historien bag duerne, som i 2018 har 

sikret slaget den ypperste titel i vores 
sport, er ganske særlig og meget in-
teressant. Brian har et nært venskab 
med Henrik Stæhr Rasmussen, og de 
to nyder at rejse på messer og slagbe-
søg i udlandet. Brian og Henrik havde 
hentet en del inspiration ved disse lej-
ligheder, og i 2012 blev de enige om, 
at der skulle ske noget nyt hjemme på 
deres egne slag. De fik kontakt til to 
hollandske topslag, som vakte deres 
interesse. Normalt fører den slags kon-
takter til indkøb af nogle få par, som 
bliver hjemført med det for øje at sup-
plere den eksisterende bestand. Men 
sådan så Brian ikke på det. Trods gode 
resultater og en god bestand af duer 
derhjemme, besluttede Brian at satse 
100% på disse nye indkøb – og fjernede 
ganske enkelt kort tid efter de gamle 
duer på slaget bortset fra to særligt 
udvalgte, men derom senere. Brian 
fortæller historien om opstarten på 
dette, som sidenhen er blevet til noget 
nærmest et rigtigt eventyr:

Egentlig var valget fra starten faldet 
på Koos Van Koppen, og Brian og Hen-
rik havde forudbestilt 8 unger fra det-
te slag. Ved besøget viste det sig dog, at 
der gik 16 salgsklare unger hos Koos, 
som det danske makkerpar kunne 
vælge imellem. Én af de 16 unger var 
dog allerede solgt, så man måtte i gang 
med udvælgelsesprocessen. Denne var 
dog så svær, at Brian og Henrik beslut-
tede sig for at gribe dybt i tegnebogen 
og købte alle 15 unger. Men indkøbstu-
ren stoppede ikke her. Forinden afrej-
sen til Holland havde Brian og Henrik 

bedt Koos om at udsøge et topslag i 
området på de superlange flyvninger, 
som makkerparret også gerne ville 
forstærke  deres hjemlige bestand til. 
Koos’ forslag var et nyt medlem i områ-
det, Ruud Nijssen, der med en stamme 
opbygget på Jan Arden duer havde for-
mået at placere sig som nr. 2 til mester-
skabet i Region Brabant 2000 på de 
allerlængste flyvninger efter kun 3 år 
i sporten. Brian og Henrik kunne ikke 
modstå fristelsen for at kigge nærmere 
på dette slag, og de fik straks arran-
geret et besøg. Hos Ruud viste der sig 
at gå nogle virkelig klasse duer på ma-
raton-distancerne – bl.a. to hanner der 
havde henholdsvis 11 og 8 placeringer 
på overnatningsflyvninger ud af ligeså 
mange gange afsendt. Besøget blev og-
så her afsluttet med en handel, og det 
blev til 8 duer, så i alt hjembragtes 23 
duer fra denne udlandsrejse. Ved par-
ringen i april 2013 viste der sig dog en 
udfordring – ungerne fra Koos viste 

sig hovedsageligt at være hanunger, 
mens ungerne fra Ruud næsten alle 
var hununger. Når man som Brian og 
Henrik er passionerede brevduefolk, er 
der naturligvis kun én logisk løsning 
på et sådant problem: Man må supple-
re bestanden med yderligere forstærk-
ninger. I anden omgang blev der derfor 
hentet 4 hunner fra Koos og 4 hanner 
samt 1 hun fra Ruud. Det var egent-
lig ikke hensigten, at man skulle have 
nogen hun, men året forinden havde 
Brian og Henrik beundret Ruuds top-
due ”Little Blue”, som Ruud fløj i top 
med på mellemdistancen og éndags-
langflyvningerne. Denne han var solgt 
til USA for et større beløb, men forin-
den havde Ruud avlet et unge på ham 
– særligt udvalgt til Brian og Henrik. 
Hun viste sig at være en lille, velbyg-
get hun, men desværre med et gult øje, 
der ikke faldt i øjenentusiasten Bri-
ans smag. Imidlertid viste hun hurtigt 
sin store værdi i avlen, hvor hun blev 
moder til 2 sektionsvindere og topdu-
erne 5811 og 5812. 5811 – under nav-
net ”Super Mario” blev bl.a. ES-due og 
placerede sig som nr. 1-2-3 i sektionen. 
Med tilsammen 44 sektionsplacerin-
ger var 5811 og 5812 på flyveholdet til 
sæsonen 2018, hvor de desværre begge 
er blevet mistet – rigtig ærgerligt!

I april 2014 avlede Brian på to duer 
fra Ruud hannen 4049. Faderen til 
4049 var efter topduen ”Blue Eagle 
1” med 14 placeringer af 14 mulige på 
overnatningsflyvninger. Moderen til 
840 var efter ”840”, som brilierede med 
11 placeringer af 11 mulige på over-
natningsflyvninger, så de genetiske 
forudsætninger for 4049 til at klare 

Brian foran avlsslaget til 24 par!

Et kig ud af slaget fra enkehannernes afdeling - bemærk det rigelige luftindtag fra fronten via trådnettet
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sig på de vanskeligste flyvninger var 
på plads fra starten. Allerede i sit føde-
år – og trods sit sene fødselstidspunkt, 
måtte 4049 gennemflyve hele ungepro-
grammet. Denne opgave klarede han 
fint, og som 1-års deltog han på samt-
lige 5 endags-langflyvninger og var 
placeret i sektionen på de 3 længste af 
dem. De 3 flyvninger talte Essen, Gies-
sen og Dresden, og for dem, der stadig 
husker Essen-flyvningen i 2015, vil de 
vide, at dette var en flyvning, ”hvor få-
rene blev skilt fra bukkene”, og duerne 
måtte kæmpe med overskyet vejr og 
høje varmegrader. Brian husker sta-
dig, at han i denne weekend opholdt 
sig i Hamburg og på egen krop kunne 
mærke udfordringen. En virkelig top-
præstation af en 1-års due. 4049 fik 
derefter en karriere på de superlange 
flyvninger, hvor han udmærkede sig 
med sektionsplaceringerne 2-2-3-3-4, 
inden han desværre blev mistet.

Næste milepæl i dette projekt var 
vinteren 2014, hvor avlsduerne blev 
sat i vinteravl. Henrik fik 60 unger og 
Brian 50 styk ud af avlsparrene. Disse 
unger blev på de to slag trænet grun-
digt, og på den første ungeflyvning 
skulle duerne stå deres prøve. Med 
de 69 første i foreningen kunne Brian 
og Henrik tilsammen konkludere, at 
præstationen var godkendt, og det hele 
sluttede på toppen, da Henrik på sæso-
nens sidste ungeflyvning fra Altona på 
380 kilometer nappede 9 af de 10 første 
placeringer i sektionen ud af 515 delta-
gende duer. 

Denne kvalitet af de nye duer, fik 
efter sæsonen Brian til at træffe en 

drastisk beslutning: At fjerne samt-
lige ældre duer på slaget bortset fra 
to tophanner, der blev sat i avlsslaget. 
Den ene af disse, ”66”, var dobbelt sek-
tionsvinder og af afstamning fra Meld-
gaard/Jeppesen, medens den anden, 
”505”, var sektionsvinder fra Antwer-
pen som 1-års og ligeledes 6. nat. Ba-
den-Baden senere i karrieren.

Med udgangspunkt i de nye – og helt 
unge duer - gik Brian og Henrik sæson 
2016 i møde med stor forventning, og de 
blev ikke skuffede. Brian vandt 1-års 
mesterskabet, blev nr. 3 til sportsme-
sterskabet på mellemdistancen og fik 
3 sektionsvindere. Henrik snuppede 
yderligere 2 sektionsvindere, og derud-
over faldt også 2 sektionsvindere efter 
de nye avlsduer hos Poul Erik Helweg 
i Grenå.

Sejrsrækken fortsatte i opadgående 
retning i 2017, hvor der landede 2 sek-
tionsvindere, bl.a. på kongeflyvningen 
fra Antwerpen, ligesom langflyverme-
sterskabet på sport blev sikret sam-
men med en fornem andenplads til det 
åbne langflyvermesterskab. Det blev 
også i 2017 til en placering som nr. 3 til 
sportsmesterskabet på mellemdistan-
cen og en flot 13.-plads til DM Sport. 
Sidst, men ikke mindst, vandt hannen 
”Superman” ES-due konkurrencen på 
mellem sport i DdB-regi, mens det og-
så i DdB-regi blev til to fornemme an-
denpladser i ES-due konkurrencerne 
for hanner og hunner på langdistan-
cen.

Og ja, så er vi fremme ved sæsonen 
2018, hvor det målrettede arbejde med 
de nyindkøbte duer, blev kronet med 

053-08-505A 
Sektionsvinder fra Antwerpen som 1́ års ellers 

placeret mane gange på Superlang

DM-titlen!
En spændende historie, der fortæller 

noget om, hvordan man med en foku-
seret satsning på topblod, hård selek-
tion og systematisk planlægning kan 
komme til tops på meget kort tid.

I avlsarbejdet laves der enkelte 
krydsninger mellem de to familier, 
men generelt arbejdes der med to pa-
rallelle spor i avlen, hvor der linjeavles 
omkring de to stammer. De to gamle 
tophanner, ”66” og ”505” bruges som 
hyppige indkryds på de to familier.
AFSLUTNING

Efter en meget inspirerende dag gik 
turen tilbage til det sydlige Jylland, og 
i bilen tænkte jeg lidt over mine mange 
indtryk. Brians engagement, satsning 
på det allerbedste duemateriale og 
enkeltheden i slagledelsen er nok ho-
vedoverskrifterne i min personlige ”ef-
terrationalisering” oven på besøget, og 
Brian er et klasse-eksempel på, hvor-
dan man med disse egenskaber kan 
skabe super-resultater med en ganske 
lille duebestand. På grund af andre gø-
remål, man har som en travl familie-
far, har Brian desværre valgt at tage 
en pause for sporten fra og med næste 
sæson. Jeg er heldigvis ikke i tvivl om, 
at Brian kommer tilbage i sporten, 
og jeg håber, pausen bliver kort! Et 
stort tillykke med de flotte resultater 
i 2018.
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Tekst og billeder af Ejgil Jacobsen, 116 Vido

DENNE ARTIKEL ER BLEVET TIL I FOR-
BINDELSE MED, AT ET GAMMEL MED-
LEM AF 116 VIDO I 2017 STOPPEDE 
MED AT HAVE BREVDUER EFTER 32 ÅR 
OG AFHÆNDEDE SLAG OG DUER TIL ET 
ANDET MEDLEM. ÅRSAGEN TIL DETTE 
SKYLDES ET SVIGTENDE HELBRED. 
MEDLEMMET, SOM DET HER ER TALE 
OM ER, JØRGEN ERIK PHIL ALDRIG 
KALDT ANDET END PHILEN.

I de 23 år, hvor Philen havde brevdu-
er i stort slag, var hans interesse mest 
ved ungemesterskaberne, hvor han fik 
nogle klubmesterskaber. Senere viste 
det sig, at en af hans egne opdrættede 

duer blev landsvinder fra Karlsruhe i 
2017 hos den nye ejer af slaget.

3 måneder efter at Philen havde stop-
pet, syntes han, at der manglede noget 
i dagligdagen og han gik og kedede sig. 
Så lavede han et lille dueslag i hans 
tidligere værksted og hobbyrum, og fik 
duer fra Mogens Stub. Men på grund 
af udskiftning af vinduer forsvandt 
udflyvningen. Foreningen stilede her-
efter et lille ungeslag til rådighed for 
Philen. Og det er dette slag, der har 
skabt meget anerkendelse blandt flere 
af klubbens medlemmer, som har ført 
til, at jeg vil beskrive dette mini slag.

Slaget er på ca. 2,8 kvm og ser ud som 
på billede 1, hvor Philen også ses. På 
billede 2 kan man se at der lige kan 
være en person inde, og det er hævet, 

Et mini dueslag med 
stort udnyttelsesgrad

så underetagen er udnyttet til opbe-
varing af kurve og diverse due artik-
ler. Det samme gælder loftet. Bemærk 
venligst et rødt udtræksbord til ven-
stre, som skubbes ind, når der skal 
renses og fodres hos duerne. Når der 
skal renses og fodres hos duerne åbnes 
den hængslede dør, og den halve bund 
løftes op, så der er adgang til rede og 
sidde afdelingen, som det fremgår af 
billede 3.

Billede 4 viser  2 af de 4 reder, samt 
12 siddepladser, som er i slaget.

Håber at dette lille indslag kan give 
nogen inspiration til indretning due-
slag, hvor der er knaphed på pladsen. 
Skulle der være interesse for at se sla-
get, stiller Philen sig gerne til rådelig-
hed. 

Billed 1

Billed 2

Billed 3

Billed 4
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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.

Resultater Pigeon Vitality Cup 2018 

 
 
Vi ønsker vinderne så meget til lykke og takker alle der 
deltog. Tak også for alle de gode tilbagemeldinger om 
duernes sunhed i 2018 sæsonen. Præmierne vil blive 
overrækket i Brædstrup lørdag 2. februar 2019 efter 
nærmere aftale. 
 
Billedet til højre viser vinderen - Bent Andersen, 068 
Frederikshavn sektion 053 der havde en ny stærk sæson i 
2018. Denne gang bar det lige til toppen af Pigeon Vitality 
Cup !! Billedet viser en glad Bent på lørdag aften i uge 21 
hvor han havde hele 3 x sektionsvindere: 
 
1/621 dommer Kolding  
1/152 duer Husum Sport  
1/800 duer Husum Åben  
 
Det er intet at sige på formen på disse duer?!  - og ikke nemt for hans konkurrenter! 
 
 

DAN 170-15-2226

Bedste Es due A lang Sektion 60
Sektionsvinder Paderborn 

Ejer Klaus Hansen 170

Sælges
Afdøde Verner Kjær’s duer, 

rekvisitter og inventar 
sælges fra slaget,

Givskovvej 8, 7430 Ikast, 
lørdag den 29/12 2018 kl. 13.00

Evt. spørgsmål 50 56 22 65
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Live-auktion og  
Stærkt foredrag (oversat til dansk) af

ULRICH LEMMENS, BEL

UDVIDET OPLEVELSE I BRÆDSTRUP!!

Desuden arrangeres et dejligt tag-selv-bord fra kl. 18.30 fredag.

DELTAG BEGGE DAGE OG FÅ ET BRAG AF EN WEEKEND!
Sportlig hilsen M&C Hansen

I samarbejde med DdB gentager vi successen fra de seneste år med  
en spændende fredag aften 1/2 2019 og inviterer alle sportkammerater til  

at få endnu mere ud af vores årlige weekend i Brædstrup!

På auktionen vil der blandt andet komme unger DIREKTE efter: 
1. Nat. Barcelona 2016 og 1. Nat. St. Vincent 2016

Husk at Pejsegården tilbyder en særlig weekendpris, hvis du udvider din weekend 
med overnatning fra fredag til søndag - så hvorfor ikke få max ud af weekenden? 

Meddelelse   sektioner

Sektionsklub 22
Sektionsklub 22 afholder fredag 11-

01-2019 kl. 19.00 delegeretmøde i Dan 
012 Nakskovs klubhus, Solsikkevej 42, 
4900 Nakskov.

Dagsorden m.v. er fremsendt til for-
eningerne i uge 49, 2018.

P.s.v.
Peter Pedersen

Sektion 52 
 
Der indkaldes til ordinær repræsen-
tantskabsmøde søndag den 13 januar  
2019. 
 
Sted : “031” klubhus Tjærbyvej 104, 
Dronningborg 

Repræsentantmødet starter kl. 10.00 
Præmieoverrækkelse i forbindelse 
med frokosten. 
 
På bestyrelsens vegne. 
Peter Jacobsen

Sektion 34
Repræsentantskabsmøde lørdag den 

12-1. 2019 kl. 10 i 154 Standards klub-
hus:

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af mandater.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag. Forslag der øn-

skes behandlet, skal være formanden i 
hænde senest den 22-12.2018

6. Bestyrelsens størrelse
7. Valg af formand.
8. Valg af et bestyrelsesmedlem.
9. Valg af Suppleant: Jan Hansen

10. Valg af revisorerer. Vagn Peter-
sen og Henrik Tagesen. 

11. Valg af revisorsupleant: Jan N. 
Petersen.

12. Kontingent.
13. Flyveplan.
14. Gebyrer.
15. Mesterskaber.
16. Præmier.
17. Spil
18. Næste års mødested.
19. Eventuelt.

Læserbreve

af Steen Jørgensen, 046 Horsens

HVORFOR?
Hvorfor får vi intet at vide om brev-

duesportens fremtid.
Jeg har store forventninger til den 

NYE hovedbestyrelse, hvorfor kom-
mer I, med stort, ikke med jeres in-
tentioner, hvad vil I , igen med stort, 
skal der ikke ske en s..... Hvorfor vil I 
ikke, har ED. stadig magten, jeg er lidt 
i tvivl. Jeg er duemand/foreningsmen-
neske. hvad sker der, kom da frem af 
busken, Plant da noget optimisme, ef-
ter hvad jeg kan se på facebook er der 
liv og glade, nogle steder, det varmer 
en om hjertet, man bliver helt misun-
delig. Men jeg er nok den eneste i Dk, 
der savner fair konkurrence.

Ps god jul alle sammen.
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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



Lindegårdsvej 27 - 29, Linde · DK-8981 Spentrup · T +45 4828 4244 · F +45 4828 4644 · ddb@brevduen.dk www.brevduen.dk

Afsender:
De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 29
8981 Spentrup

Repræsentant-
skabsmøde 2019

Afholdes på  
Hotel Pejsegården  

lørdag d. 2. februar 2019
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


