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En del medlemmer har i den forgangne sæson benyttet DdBs 

nye medlemsprogram med stor succes og set i lyset af program 

mets mange fordele, vil vi gerne dele de positive erfaringer med 

den øvrige del af medlemskredsen, så flere kan få glæde af pro 

grammet til den kommende sæson. 

 

Fordelene 
Det nye medlemsprogram er et internetbaseret program, og man 

kan sammenligne det med at logge ind på sin netbank. Har man 

adgang til en PC med internetforbindelse, ja, så kan man logge 

på programmet via DdBs hjemmeside, hvor man har adgang til 

at anmelde sine duer til ugens kapflyvninger samt udskrive kor 

rektionsskemaer og forskellige formularer, blandt andet kapflyv 

ningsjournal med de anmeldte duer. 

For de, der bruger det "gamle" medlemsprogram, er der i selve 

brugen af programmet ikke de store ændringer  alt fungerer 

nemt og overskueligt. 

Ved at programmet er internetbaseret, slipper det enkelte 

medlem for at installere programmet på en lokal PC, som man 

er afhængig af gennem hele sæsonen. Bryder denne maskine 

ned, eller er man ikke hjemme, når anmeldelsen skal laves, ja, så 

kan man med det nye program benytte sig af enhver anden PC 

med forbindelse til internettet. 

I forlængelse af dette slipper man også for de manuelle ar 

bejdsgange ved udveksling af data imellem det enkelte medlem 

og foreningen. Med det tidligere medlemsprogram skal anmel 

delser medbringes på USBstik, og så snart man skal have opda 

teret sin bestand af aktive kapflyvere, skal disse data indlæses 

derhjemme via en fil på USBstik eller mail. Idet man med det 

nye medlemsprogram arbejder på en fælles database via inter 

nettet, er hele dette besværlige stykke arbejde overflødigt, og 

man undgår de mange frustrationer der er forbundet med de fejl 

som ofte sker, eksempelvis at det medbragte USBstik ved an 

komsten til foreningen enten er tomt eller ikke læsbart. 

Endelig er det i det nye medlemsprogram muligt at markerede 

DM sportsduer, der må håndteres manuelt i det tidligere med 

lemsprogram. 
 

Hvordan kommer man i gang? 
Det nye medlemsprogram bestilles foreningsvis ved mail til Se 

kretariatet på ddb@brevduen.dk. Før man bestiller, skal man 

 
have oprettet brugernavn og adgangskode til DdBs hjemmeside 

(www.brevduen.dk), hvis man ikke har et sådant i forvejen. Det 

te gøres via hjemmesiden, hvor der midt i menuen i venstre side 

er et punkt under navnet "Log ind'; hvor man kan vælge punktet 

"Opret konto" og derefter følge sidens instruktioner. 

Ved bestillingen af medlemsprogrammet i mail til ddb@brev 

duen.dk angives navn, foreningsnummer og kodenummer samt 

det valgte brugernavn, man har oprettet sig med på DdBs hjem 

meside. Fra sæson 2023 overgår det online medlemsprogram til 

en abonnementsordning, med en pris på kr. 75,00 årligt pr. 

medlem. Foreningerne bliver bedt om at indmelde hvem der 

ønsker medlemsprogrammet inden sæsonen, dvs. på samme 

måde som for Taurisabonnement m.v. Der faktureres til 

foreningen. 

 

Hvad skal der gøres i foreningen? 
I foreningsprogrammet er der i en af menuerne et punkt, hvor man 

fra foreningen kan up eller downloade data til serveren, så man 

derved kan udveksle data med medlemmernes program 

mer. Duebestand og kapflyvningsplan uploades via dette menu 

punkt til brug i medlemsprogrammet, og tilsvarende henter man 

via dette menupunkt de anmeldelser, som medlemmerne har 

udfyldt derhjemme i programmet. Akkurat de samme "transak 

tioner", man hidtil har foretaget via udlæsning af filer til USB 

stik eller mail. Dette kræver, at foreningens computer har forbin 

delse til internettet, og det optimale er selvfølgelig, at denne in 

ternetadgang findes i selve klublokalet. Hvis ikke man har en så 

dan adgang, må det aftales i foreningen, at alle anmeldelser skal 

være udfyldt senest inden et bestemt klokkeslæt på indleverings 

dagen, så den PCansvarlige inden han selv tager afsted til indle 

veringen kan have hentet medlemmernes anmeldelser ned på 

foreningens computer via sin internetforbindelse derhjemme. 

Etablering af internetforbindelse i foreningen kan ske til for 

nuftige priser. DdB kan ikke tilbyde en løsning på området, men 

der er gode muligheder at finde på markedet. I min egen for 

ening har vi i den forgangne sæson benyttet os af udbyderen Oi 

ster (www.oister.dk). Ved at købe et Huawei 4G USB modem, 

som er en engangsinvestering til 360 kroner, har vi internet for 

30 kroner pr. måned ved køb af det billigste mobile bredbånds 

abonnement. Modemmet er forsynet med et USBstik, som sæt 

tes i computerens USBport, og man har derefter internetforbin 

delse. Kvaliteten og hastigheden af denne forbindelse har hos os 

fungeret meget tilfredsstillende igennem hele sæsonen. • 
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Brug af programmet trin for trin 
I illustrationerne kan man se de enkelte trin i betjeningen af medlemsprogrammet, 

og hvordan programmet ser ud med hensyn til brugervenligheden. 
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Figur 1: Man logger på med personligt brugernavn og adgangskode 
på www.brevduen.dk. 

Figur 5: Anmeldelser (korrektionsskemaer) udskrives under fanen 
"Rapporter", hvor man kan vælge ugenummer og flyvning. 
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Figur 2: Efter login klikker man på "Medlemsprogram", der 
er et menupunkt på siden nederste venstre hjørne. 
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Figur 6: 
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Udskrift af kapflyvningsjournal. 

 
Figur 3: Medlemsprogrammet åbnes, og man kan under fanen 
''Anmeld" (i den øverste bjælke) vælge ugenummer og kapflyvningskode. 
Medlemsoplysninger vises i øverste højre hjørne. 
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Figur 7: Udskrift af korrektionsskema. 

 

  
Figur 4: Duerne anmeldes til den enkelte kapflyvningskode fra "bestand 
listen" til højre ved et enkelt klik. Sportsduer, spil m.v. kan ligeledes marke 
res. Med hensyn til bestandlisten er det muligt under punktet "Duebestand" 
at slette duer, som måske er mistet eller ikke flyves med for at øge oversku 
eligheden ved anmeldelsen. 

Figur 8: Udskrift af regnskab.  
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et er også muligt at udskrive regnskab og kapflyvningsjournal.  
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