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Sorteringen af bestanden kan være en svær øvelse og problematik, men er meget afgørende for dit slags 

fremtidige succes sammen med andre afgørende faktorer som avlen og sorteringen eller udvælgelsen om 

man vil. 

Sortering af bestanden er på høje tid hvis du da ikke allerede har fjernet de duer, som måtte være for 

meget, for det første undgår at du overbefolkning af slaget i fælde- og vinterperioden således, at de duer, 

som du satser på til næste sæson får så gode pladsforhold, som muligt. For det andet kan du nok lettere 

fjerne en due nu hvor den ikke er så fin i fjerdragten end hvis den får lov til, at fælde færdig. 

Sortering af bestanden skal selvfølgelig ske ud fra mange forskellige faktorer, som alder, præstationer på 

flyvninger eller i avlen, vitalitet, psyke og fysik. Sorteringen skal også ske individuelt ud fra hvert enkelt slags 

niveau, interesser og ideer. 

Når der drejer sig om sortering efter præstationer så har vi med præstationslisten ”dødslisten” fra 

forenings programmet et super godt overblik over ens duers præstationer og sorteringen ud fra denne liste 

kan forholdsvis let ske.  Det er straks noget andet når man skal bringe de andre faktorer ind i sorteringen. 

Sortering af ældre duer. 

Sortering og man kan se efter mange forskellige kriterier. Der er det op til det enkelte slag, at sætte sine 

egne standarder for sorteringen.  
 

Her er nogle ideer til hvordan man kan gribe sorteringen af ældre duer an: 

 Alderen er der nogle, som er for gamle og ikke præstere mere eller som ikke længere giver gode 

unger. 

 2 års eller ældre duer som ikke længere præstere tilfredsstillende, her kan kigge på hvor mange gange 

den enkelte due har været i den bedste halvdel på sit eget slag - man kan sætte krav til f.eks. et antal 

sektionsplaceringer – man kan sætte krav til at duen på afsender min. skal være 3 – 4 gange i top 3 på ens 

eget slag – her er det kun hvor hård vil man være i sorteringen.   

 Ikke kapfløjne duer, som ikke er søskende til slagets bedste duer. 

 Duer der altid er for tunge (grovædere). 

 Duer der ikke kommer godt igennem fældningen. 

En ting man dog skal have med i sin sortering efter min mening er også hvilke typer flyvninger duerne har 

opnået deres resultater på for i Danmark har jo også af og til flyvninger, som afvikles med lave hastigheder  

i stærk modvind eller blot meget svære flyvninger og de duer, som klarer toppræstationer på disse skal 

man også holde øje med de vil nok ikke have så mange toppræstationer over en sæson. Men de er og kan 

være meget værdifulde i den fremtidige avl for også at holde en vis stabilitet i ens bestand af duer. 

Men uanset hvad man foretager sig i sorteringen af duerne så skal man altid have sige for øje hvilke 

flyvninger og hvilket niveau man satser på, er det sprint, mellemdistancen, langdistance eller marathon 

flyvninger. 



Ved hård sortering og udvælgelse er man også selv med til, at højne standarden på ens slag og ved kun at 

lægge unger til på de bedste duer på slaget vil man år for år hæve niveauet på ens slag. 

Udover sorteringen efter præstationer er der også en meget vigtig del, som heller ikke må forglemmes det 

er sorteringen af ens duer i hånden for via denne form for sortering får man et fremragende indblik i ens 

duers fysiske styrker og svagheder.  

I sorteringen af duer i hånden skal man bl.a. kigge på: 

 Mærke fjerdragten der skal være silkeblød og med smidige fjer. 

 Se om duens krop og vinger passe sammen – duen skal være harmonisk. 

 Mærk duens styrke – skal være kraftfuld. 

 Mærke muskulaturen. 

  

I selve flyvesæsonen skal man også være opmærksom når duerne kommer hjem for dette kan også bruges i 

den fremtidige sortering – hvordan er duernes fysiske formåen når den har kapfløjet – er duen hurtigt til at 

komme tilbage til topform – er duen frisk når den kommer hjem eller er den altid uaset. 

Sortering af unger: 

Når det gælder sortering af ungerne er det straks mere vanskeligt for ens ungetillæg er jo det man skal 

bygge sin fremtid på og ungerne skulle jo gerne være en kombination af det man kender og indeholde 

nogle af de nye ideer man arbejder med i avlen for at forbedre bestanden. 

Mange sportsfæller træner eller kapflyver ikke deres unger, men giver dem ro til at udvikle sig, så det kan 

være svært, at finde hvilke unger man skal beholde andre træner og kapflyver ungerne meget og der 

igennem finder der en sortering sted på denne metode.  

Men uanset hvilket system man anvender er det stadig vigtigt, at sortere ungetillægget, man skal kun 

beholde de unger,  som al tid viser vitalitet, top sundhed  og god kondition.  

Unger der viser forstyrrelse i fældningen fjernes også og ligeledes gøres med senunger, som ikke er 

søskende til slagets bedste duer  

Hvis man hos ungerne kigger lidt til deres præstationer er det i mine øjne ikke vigtigt om en unger flyver i 

top da man ofte kan se, at ungerne på kortere flyvinger kommer flere af gangen. Men der er vigtigt, at 

ungerne flyver stabilt både på træninger og flyvninger og de skal ikke konstant komme i den dårligste del af 

ens afsendte duer.  En anden vigtig ting er, at ungerne altid skal komme hjem i en god stand (være friske). 

Vælger man også at bruge håndsortering af sine unger hvis man godt kan lide, at ens bestand af duer har en 

vis styrke og bygningsmæssige forudsætninger, her skal man så selvfølgelig sortere ungerne væk, som ikke 

opfylder de krav og ønsker man selv har.  

 


