
 

Vinder af Langflyver sport Sektion 11 
Jens Juul Olsen – 059 Søllerød 

 
Jens Juul Olsen præsenterede vi også sidste år hvor han for første gang havde 
vundet et mesterskab og sandelig om vi igen i år også skal se Jens øverst på 
skamlen i 2011 blev det så langflyvermesterskabet sport han vandt.  
 
Jens har sit slag beliggende i Søllerøds brevdueforenings hyggelige koloni i 
Gammel Holte tæt ved Helsingør motorvejen, i kolonien ligger der 5 slag, der 
har en meget hård indbyrdes konkurrence.  
 
Jens har haft duer i flere omgange. Han startede igen i 2001 efter en længere 
pause, mens han var erhvervsaktiv, som fisker på en kutter der stod ud fra 

Vedbæk. 
 
Andre resultater 2011 
Regionsmesterskab lang åben nr. 13 
Mellemdistancen sport nr. 7 
Mellemdistancen åbent nr. 10 
Regionsmesterskab Mellem Åben nr. 21 
Es-due nr. 8 – hanner med 059-09-0053 
 
Efter at hans vandt et mesterskab i 2011 havde han nu fået blod på tanden til sæson 2011 og her var hans strategi, at 
flyve efter det lange sportsmesterskab – en type flyvninger, som han ikke tidligere har fløjet særligt meget, da han 
duebestand er forholdsvis beskeden. Men som han fortalte mig så har det faktisk været rigtigt sjovt, at flyve de lange 
flyvninger. 
 
Udover dette har han stort set fløjet alle andre flyvninger med varierende dueantal men der er primært satset på 
sportsflyvninger.  
 
 

Slaget 
Som det kan ses af billederne, har Jens ikke det store slag, men et meget 
velventileret og overskueligt slag med god luft og godt slagmiljø. 
 
Slaget købte han, da han startede igen og i flyveafdelingen er der plads til 18 par 
Der er fløjet med ca. 35 duer i sæsonen. 
 
I ungeafdelingen er der plads til ca. 30 unger – hos ungerne er der også nogle få 
reder til de ældre duer. 
 
 

Ved mit besøg sidste år beskrev jeg den tillid jeg havde bemærket Jens havde til duerne og igen i år slog dig mig den 
omgang duerne og Jens har sammen – der er en super god kontakt mellem duerne og ham og man kan virkelig føle 
når man er på besøg at her er der duehygge og en rigtig god stemning. Det samme gør sig også gældende med de 
andre medlemmer jeg har mødt ved mine 2 besøg i kolonien – her er en klub som virkelig har det godt sammen og 
også kan konkurrere hårdt indbyrdes og stadig bevare det som er mest vigtigt i mine øjne – det gode kammeratskab i 
foreningen.  Det er noget som vi i alle foreningerne skal blive bedre til – her er et godt eksempel at forfølge.  
 
 
 
 
 
 



Flyvesystem 
Slaget kapflyver efter det naturlige system på hele slaget, da dette system passer bedst ind i at have duer i en koloni 
med flere andre slag – duerne bliver når de bliver lukket ud i april måned efter ca. 14 dage holdt i luften i ca. 1 time 
til halvanden. I 2011 blev duerne først lukket ud omkring den 20. april på grund af de meget agressive duehøge i 
området – trods dette blev der dog mistet 3 -  4 duer i starten til høgen. 
 
Han prøver at lægge duerne tilrette til de forskellige flyvninger og hans foretrukne rede tilstand er 3 – 4 dages unge. 
Eller 15 – 17 dages æg.  
 
Med det forholdsvis få antal duer han har så sender han ikke de mange duer på flyvningerne 2 eller 3 på 
langflyvningerne og for det meste 4 duer på mellemdistancen. 
 
I sæson 2011 blev der ikke trænet da tiden ikke var til det – men duerne fik 3 gange klub 10 flyvninger på ca. 100 
kilometer og 2 gange sektionsflyvning inden Ddb sæsonen startede.  
 
I gennem sæsonen bruges klub 10 og sektionsprogrammet til at holde duerne i gang på når de skal hvile lidt – alle 
duer flyves stort set hver weekend – dog pauses hunnerne når de skal lægge æg.  
 
For ungernes vedkommende bliver disse lukket meget tidligt ud ca. 04.00 og er i ude i 1 til 2 timer.  
 
Det et års duer flyver alle sektionsflyvningerne og når nogle af disse viser gode takter så får de lov til at deltage på 
Ddb flyvninger fra primært Nordtyskland.  
 
Sorteringen sker primært via kurven og der er en forholdsvis stor udskiftning hvert år – ca. 1/3 mistet og derfor 
sorteres der ikke meget han forsøger altid at have lige antal hanner og hunner. 
 

Avlen og parring 
Duerne sættes som regel sammen i slutningen af 
februar.  
 
Der trækkes hvert år ca. 30 unger.  
 
Han avler ikke på alle par men flytter æg fra 
udvalgte par til de unge duer, således at han kan 
få 4 unger på hver af de bedste duer. 
 
Duerne sættes sammen efter hans egen 
fornemmelse, men han bruger tit at sætte de 
bedste kapflyvere sammen. 
 
Hver af de bedste flyvere opfostrer kun et kuld 
unger.  
 

 
 

Foder, medicin og arbejdsindsats 
Duerne fodres med årstidens blandinger fra udenlandsk firma. I flyvesæsonen gives der lidt ekstra jordnødder. 
 
Inden sæsonen gives der en 8 dages kur mod gul knop og ca. hver 3 uge i sæsonen gives der også mod gul knop. 
 
I sæsonen, hvis det er meget varmt eller duerne har haft hårde flyvninger, gives der også druesukker i vandet.  
 
Slagets renses hver anden dag – støvsuges en gang imellem og vandtrug gøres rent tit og han har 2 hold af disse 
således, at de kan tørre helt igennem.  
 
Tilskudsprodukter bruges også, og her anvendes hvidløgsolie, ølgær, grit, picksten og vitaminpulver hele året rundt. 
 



 
Stammen af duer 
Bestanden af duer er primært Verstrate / Delbar  og Flor Engels (fået fra Ole Nielsen i Tåstrup). 
Verstrate og Delbar duerne er bedst til de lange flyvninger.  
 
Verstrate-hannen er fra Flemming Christensen i Vejle, der udover har Jens fået noget blod tilførsel fra Arne 
Skovbjerg af nogle af hans ny indkøbt duer.  
 

Udover basisstammen af duer er klubkammeraterne i foreningen også flinke til at give et par unger engang imellem. 
 
Stammen hos Jens har også bevist i flere år, at den befinder sig godt med det naturlige system, som han flyver.  
 

Sæson 2012 
Jens har ingen planer om, at lave om i måden han styrer sine duer på til den kommende sæson. 
Han kunne dog tænke sig på et tidspunkt at flyve det totale system, men han overvejer det meget man som han 
siger, kan det være svært, at udføre i en koloni hvor der også er andre der har duerne ude.  
 
Han vil også satse på de langeflyvninger igen og sports mellemdistancen da antallet af disse flyvninger passer godt til 
hans mindre slag.  
 
 
 

059-07-0827 – Blåtavlet hun 
ES due nr. 2 SEKTION 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
059-07-0827 21 93  SOLTAU  1.410,30  4 / 8  22 / 47   / 914  877 

 22 93  HANNOVER  1.038,33  4 / 6  12 / 31   / 652  856 

 25 93  GØTTINGEN  1.401,90  2 / 6  5 / 16  95 / 558  948 

 28 94  EMMEN  1.267,18  2 / 3  9 / 17  37 / 190  928 

 30 94  BREMEN  794,16  2 / 3  9 / 12   / 181  729 

 
 
 
 
 
 
 
 



059-08-0222 – Blåbåndet han 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
059-08-0222 21 94  JöNKöPING  766,40  3 / 4  6 / 22   / 597  735  

 22 94  NÄSSJÖ  1.133,19  2 / 4  4 / 23  43 / 575  962  

 23 94  SKÖVDE  892,68  4 / 4  11 / 26   / 530  738  

 29 94  JöNKöPING  986,88  1 / 3  1 / 10  2 / 345  990  

 31 94  BORLäNGE  888,84  2 / 3  3 / 12  40 / 215  891  

 
 
059-09-0053 
Es due nr. 8 sektion 11 

 
 
059-09-0053 21 93  SOLTAU  1.523,29  1 / 8  7 / 47  84 / 914  947 

 22 93  HANNOVER  912,29  6 / 6  19 / 31   / 652  752 

 23 93  MÜNSTER  1.410,68  1 / 3  1 / 19  3 / 517  975 

 24 94  BREMEN  1.594,35  1 / 3  3 / 19  12 / 281  959 

 26 94  MINDEN  1.194,52  1 / 3  3 / 12  28 / 249  941 

 28 94  EMMEN  1.352,48  1 / 3  1 / 17  3 / 190  991 

 30 94  BREMEN  509,41  3 / 3  11 / 12   / 181  468 

 32 94  HANNOVER  962,55  1 / 3  2 / 12  15 / 146  870 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sektionsvinder Borlänge 
 
059-05-0734 21 94  JöNKöPING  788,56  2 / 4  5 / 22   / 597  756 

 22 94  NÄSSJÖ  1.007,44  3 / 4  7 / 23   / 575  855 

 25 94  LUDVIKA  1.020,88  1 / 3  1 / 17  30 / 376  890 

 27 94  VETLANDA  1.184,90  2 / 4  3 / 12   / 580  897 

 29 94  JöNKöPING  904,68  3 / 3  3 / 10  21 / 345  908 

 31 94  BORLäNGE  997,79  1 / 3  1 / 12  1 / 215  1000 

 

 
Far til esdue 059-09-0053 – en Flor Engels fra Ole Nielsen – Tåstrup 
 
Foto og Tekst : Peter Knudsen 


