
118 BREVDUEN 2005 Nr. 7

I den skrivende stund (16/3) er
vejret stadig koldt og gråt, men
lad os håbe at vejret, nu hvor du
sidder og kigger brevduebladet,
har ændret sig til rigtig dejligt
forårsvejr. Vi er jo gået over til
sommer tid, dagene er blevet
længere og snart skal vi i gang
med træningerne og kapflyv-
ningerne.

For vores vedkomne bliver
sæsonen noget anderledes i år.
Vi skal have bygget nyt due-
slag, og derefter skal duerne
flyttes og vendes til det nye
slag, så hvornår vi kan få duer
på vingerne i år er svært at spå
om. Hele projektet med det nye
dueslag bliver fantastisk
spændende, og allerede nu er
der brugt mange timer på at
gennemtænke og tegne slaget. 

Slaget skal bygges på loftet
af den gamle kostald, så der er
masser af muligheder. Vi vil se-
nere fortælle mere om vores
nye slag og hele byggeriet.

Træning:
Inden længe begynder kapflyv-
ningerne. I vores sektion er den
første flyvning den 14/5, og i
andre dele af landet begynder
man endnu tidligere.

Inden duerne skal på kap-
flyvning, kan det anbefales at
træne dem nogle gange. Vi vil
gerne fortælle lidt om hvordan
vi plejer at klargøre vore duer
til den nye sæson.

Vores tankegang med træning
er, at duerne ikke skal trænes
for at komme i kondition eller
for at lære at finde hjem, men
derimod for at lære hvad ka-
pflyvningerne drejer sig om.
Nemlig at blive taget, puttet i en
kurv, sendt dem ud på en køre-
tur, få en lille hvilepause på
slipstedet for så at blive sluppet.

Vores intension med træning
er, at når klappen på kurven går
ned, så er duerne 100 % indstil-
let på hvad det hele handler om,
og dermed fokuseret på at det
gælder om at komme hjemover
så hurtigt som muligt.

Man hører tit duefolk tale
om, at de skal i gang med at
træne deres duer, for duerne er
for fede og de vil ikke rigtig
flyve derhjemme. Vi er uenige,
og mener det modsatte. Nemlig
at før duerne kommer i træ-
ningskurven, skal de være i top
kondition.

Vores duer er ikke ret meget
ude om vinteren. De er kun ude
en gang imellem i weekenderne
når vejret er godt, så duerne er
selvsagt ikke i god kondition på
dette tidspunkt. De tager bare
lige nogle småture og kan ikke
ligge i luften særlig længe af
gangen. Så når vi når til slut-

ningen af marts og starten af
april, er det tid til at få duerne
ud dagligt, så de kan oparbejde
en god kondition inden de skal
trænes. 

I starten holder vi dem i luf-
ten en halv times tid. Vi jager
ikke med dem, men stiller os
bare foran slaget med en tynd
pind i hånden, som vi lige
hæver hvis duerne er ved at la-
de. Duerne finder hurtigt ud af,
at pinden betyder, at de skal
flyve. Så snart pinden sættes til
side, lander de uden at være
nervøse. Denne praksis bruger
vi også med ungerne, så duerne
kender den. Andre steder sættes
et flag på taget af slaget eller
sputnikken, hvilket kan have
den samme effekt.

Min hverdag 
med duerne
Af Martin og Christian Hansen

Efter en god uges tid ligger
duerne uden problemer en god
halv time i luften. Når de be-
gynder at gå højere op og
måske trække væk fra slaget for
at vende tilbage i god højde,
ved man, at duerne er i orden
og ved at være klare til at
træne.

Hvis duerne ikke ville flyve
omkring slaget og måske sætter
sig rundt omkring på nabotage-
ne, hvis man forsøger at holde
dem i luften, har man proble-
mer. Højst sandsynligt er duer-
ne for fede og så kan de ikke
holde til at flyve ret lang tid af
gangen uden pause. 

Vi sørger altid for at vore du-
er er lette inden vi begynder at
træne dem omkring slaget. Det

gør vi ved at fodre med en let
blanding uden bælgfrugter. Vi
forsøger at få duerne til at mær-
ke lette, men uden at være tyn-
de. 

Hvis duerne er lette og stadig
ikke vil flyve ret længe af gan-
ge, kan det skyldes luftvejspro-
blemer hos duerne. En god må-
de at undersøge duerne på, er
ved at kigge duerne ned i hal-
sen. Duernes svælg skal helst
være lyserødt og uden slim.
Luftspalten skal ”ligge” stille
og være smal og ligne en af
dem man ikke skriver om her.

Hvis luftspalten er slimet og
hvid, andre gange mørkerød, og
den bevæger sig når duen træk-
ker vejret, er der problemer. Tit
kan man så også høre duen
puste og næbet er ikke helt luk-
ket. I sådan tilfælde har duen
højst sandsynligt Ornithose.
Spørg din kornhandler om han
har noget der kan hjælpe dig.
Vent med at begynde trænin-
gerne til duerne er i orden til
det.

Sidste år trænede vi endnu
mindre end tidligere år. Vi star-
tede på 15 km, og gav dem 7
træninger ud til 35 kilometer og
bagefter 4 gange fra 35 kilome-
ter som fællestræning med for-
eningen i vores træningstrailer.
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Alle træninger var vellykkede,
så vi mente selv, at duerne var
klare til første kapflyvning -
også alle de 1-års duer så alle
duer kom med på den første
sektionsflyvning på 111km.

Vi havde den dag to slip i
sektionen. På den første flyv-
ning blev vi i sektionen af 646
duer: 35, 42, 64, 69, 71, 87. På
den anden flyvning blev vi i
sektionen af 669 duer: 1, 2, 70,
86, 114.

Dette må siges at være en til-
fredsstillende start, og resten af
sæsonen blev som tidligere be-
skrevet også god.

God vind til jer alle sammen,
og så håber vi på godt vejr, så
vi kan få duerne klare til de
første kapflyvninger.

Begyndermester i Sektion 51:

Fra jageduesport i Polen 
til brevduesport i Danmark
Interessen for brevduesporten
og i det hele taget for duespor-
ten stammer helt tilbage til ti-
den i mit tidligere hjemland
Polen, fortæller Bogdan Woj-
tulski, der efter en andenplads
til DdBs begyndermesterskab
i Sektion 51 i 2003 i sæson
2004 avancerede til en første-
plads.

I Warszawa opdrættede Bo-
gan duer allerede som otte
årig. Han er i dag 51 år.

Om sit dueopdræt i Polen
fortæller Bogan:

- I Polen var min store li-
denskab jageduer af flere for-
skellige racer. Blandt andet
polske og tyske langnæbbede
Tumlinger, som man fløj med
i store flokke på 200-300 duer.
Sporten gik ud på at fange an-
dres duer, og det gjorde man
ved at jage sine duer op i luf-
ten og håbe, at de kunne lokke
andres duer med hjem på eget
slag. Når der fra et slag blev
sluppet en dueflok i luften,
blev det hurtigt opdaget af an-
dre duefolk i nabolaget, der
også slap deres flokke, og
pludselig vrimlede det i luften
med store flokke duer. Et
smukt syn.

- Jeg fortsatte denne sport
og har stadig jageduer, men
desværre ingen at jage med, da
vi kun er to i Danmark med
denne interesse, siger Bogdan. Bogdan Wojtulski i sit slag i Brevduekolonien ”Dybkær” i Århus.

Besøgte brevduekoloni
Bogdan er medlem af 154
”Standard” i Århus, og 2004
var tredje sæson, hvor Bogdan

fløj med brevduer. Kontakten
til dansk brevduesport fik han
ved et besøg i Brevduekoloni-
en ”Dybkær”. Han fik af et

medlem i ”Standard”, Bjørn
Weiglin, der i øvrigt er Bog-
dans gode duekammerat, at vi-
de, at der i kolonien var en ha-
ve til salg. Efter at have købt
haven fik Bogdan foræret en
del unger fra flere forskellige
opdrættere.

Om baggrunden for at vinde
mesterskabet mener Bogdan
skyldes, at han har fået gode
duer, og at de får et godt foder,
bliver sorteret hårdt. Samtidig
skyldes det en god vejledning
af Bjørn Weiglin, hvoraf han
også har fået gode unger. Han
har også fået et Peter Van Der
Merve avlspar, hvis unger har
givet gode resultater. Endelig
er også på slaget enkelte duer
fra Polen.

Bogdan flyver sine duer på
det naturlige system, og be-
standen består af 14-16 par.
Han tillægger 20-25 vinterun-
ger. Familien har ikke den sto-
re interesse for brevduespor-
ten, men er behjælpelig med
pasning af duerne, hvis det er
nødvendigt.

Et råd til andre begyndere,
der vil til tops, har Bogdan og-
så: Flyv duerne hårdt og sorter
dem efter resultater. Hellere
seks par gode duer end mange
dårlige. Og så skal duerne ha-
ve en god pasning.

-ård.


