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Langflyvermester Åben i sektion 54 2004:

M&C Hansen, 023 Aalborg
Årets sæson:
Sæson 2004 blev en rigtig god
sæson for os. Vi fløj alle flyv-
ninger der er på programmet,
og synes selv vi fik placeret os
rigtig flot til alle mesterskaber.
Vi har opstillet et skema med
alle årets resultater. 

Distance:         Klub: Sektion/
DdB:

Indland Åben 3 10
Indland Sport 3 11
Mellem Åben 4 10
Mellem Sport 2 6
Lang Åben 1 1
Lang Sport 1 2
Unger 2 2
General 2 1
DM Super Åben 9
DM Super Sport 5
Skandinavisk 
Langdistance mesterskab 13

Vores prioritering for sæso-
nen var som udgangspunkt
mellemdistance flyvningerne,
men vi ville gerne flyve samtli-
ge flyvninger. Som sæsonen
skred frem, gik det op for os, at
vi lå godt til langflyvnings me-
sterskabet i sektionen, og vi
satsede derfor målrettet på at
vinde det. 

Enden på dette langflyver-
mesterskab blev, at vi vandt
med kun 1,4 point. Det var ret
vildt at tænke på, at vi havde
fløjet i alt ca. 4435 km og du-
erne havde tilsammen ligget
ca. 4165 minutter i luften, hvil-
ket svarede til ca. 69,5 time
med 1065 mpm (64 km/t) i
gennemsnit og så vandt vi med
under et minut sammenlagt

(dog måtte man jo fratrække en
flyvning). (Tænk på at Lance
Armstrong vandt med hele
6,19 minutter i årets Tour De
France, som jo ”kun” er sam-
menlagt 3350 km)

Fodring:
Vi er ikke i tvivl om, at en gan-
ske stor del vores gode resulta-
ter på langflyvningerne i år
skyldes vores fodersystem. Det
er et system, som vi har fået af
nogle gode venner vi har i Hol-
land, og det har vist at været
helt fremragende til de flyvnin-
ger, hvor duerne virkelig skal
arbejde.

Systemet er delt op i tre fa-
ser:

• Fase I er en renseblanding
som gives søndag og man-
dag. Som I kan se i skema-

et, ændrer dagene sig en
smule, alt efter om der er
torsdags eller fredags ind-
levering.

• Fase II er en opbygnings-
blanding med majs og
bælgfrugter og afskallet
solsikke. Denne blanding
gives tirsdag og onsdag. 

• Fase III er en energi blan-
ding med majs og afskallet
solsikke, men ingen bælg-
frugter. Denne blanding gi-
ves torsdag og fredag. 

Ved hjemkomsten om lørda-
gen får duerne en almindelig
god avlsblanding, og duerne
får lov at æde så meget de vil. 

Vi har lavet et skema, som vi
som udgangspunkt prøver at
følge, men det er meget vigtigt,
at systemet er fleksibelt, så
man kan tilrette det til sæso-

nens udsving i f.eks. vejr og
vind eller korte og lange flyv-
ninger. 

Tankegangen med systemet
er, at man hurtigst muligt byg-
ger duerne op med protein først
på ugen. Duen bruger protein
til at genopbygge sine muskler.
Herefter fodres med blandinger
uden så meget protein, men
derimod fedt og sukkerstoffer,
som fylder duens energidepo-
ter. 

Fordelen herved skulle så
være, at duen sidst på ugen ik-
ke skal omsætte bælgfrugter
som indeholder meget protein,
men derimod primært afskallet
solsikke og majs som er fedt-
og sukkerholdige korn og på
den måde blive fyldt fuldstæn-
dig op med energi.

Det kan virke meget teore-
tisk og indviklet, men faktum
er, at duerne fløj utrolig godt
på dette system, og de virkede
overraskende upåvirket af an-
strengelserne, når de kom hjem
fra langflyvning, selvom de
havde været på vingerne utro-
ligt mange timer.

Mesterskabsduerne:
Sæsonen på de lange blev på
flere flyvninger en hård ople-
velse her i Nordjylland. De
første flyvninger var rimelig
lette med tætte hjemkomster,
og ikke de store problemer. Se-
nere kom der nogle flyvninger
med spredte hjemkomster. På
disse flyvninger var vi dygti-
ge/heldige at få duer hjem i
toppen og dette var selvfølge-
lig med til at hjembringe me-
sterskabet.

”Fase 1” ”Fase 3” ”Fase 2” 

023-99-0461 ’Screwdriver’.
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Dag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag (hvis der er 
fredagsindlevering)

Mandag (tirsdag)

Tirsdag (onsdag)

Onsdag (torsdag)

Torsdag (fredag)

Foder:

Ved hjemkomst: En smule let
blandet foder. 1 time før adskillel-
se: En god avlsblanding. 
Aften: Fase 1 + Tilskud*

Morgen: Fase 1
Eftermiddag: Fase 2

Morgen: Fase 2.
Eftermiddag: Fase 2

Morgen: Fase 2
Etermiddag: Fase 2.
Aften: 2 gr. småfrø pr. due

Morgen: Fase 2
Eftermiddag: Fase 2 med ølgær
Aften: 3 gr. småfrø pr. due

Morgen: Fase 3 + 25% majs. efter-
middag: 50% Fase 3 + 50% majs.
Aften: 5 gr. småfrø pr. due

Morgen: 50% Fase 3 + 50% majs.
Før pakning: 3-5 gr. småfrø pr. due

Drikke:

Ved hjemkomst: Vand med
elektrolytter
Aften: resten af vand med
elektrolytter

Rent vand

Rent vand

Urteekstrakt i vand + bad

Rent vand

Rent vand

Rent vand. Før langflyvning
elektrolytter i vand.

*Tilskud:
Produkt til rensning af luftveje: Uge 19, 23, 27, 31
Rent vand: Uge 20, 24, 28
Produkt mod gul knop: Uge 21, 25, 29
Rent vand: Uge: 22, 26, 30

Især to duer har fløjet dette
mesterskab hjem. Den ene er
en af vore bedste duer nogen-
sinde, ”Screwdriver”, kalder vi
ham, og han fløj også vores
mellemdistance mesterskab
hjem i 2001. Han havde dette
år 5 topplaceringer på mellem-
distancerne og blev 7. bedste
esdue på mellem i Danmark. 

I år har han været rigtig god
på de lange flyvninger og er i
år placeret både på Münster,
Hof, Antwerpen og Gøttingen.
Nu skal han ikke flyve mere,
men vi vil derimod prøve ham i
avlsslaget. Her kommer han til
at gå sammen med sin far
”1260”, som kommer af det
gamle delbarblod. Moderen er
datter af to Grondelaers duer
fra L&M Sørensen.

Lidt mere information om
resultaterne af ”Screwdriver”:

12.854 præmiekilometer og
sektionsplaceringer: 1, 2, 4, 5,
8, 8, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 21,
27, 27, 29 m.m. i alt 37 plac.

Bl.a. 1. pr. Hof 759 km - 2.
pr. Lübeck 352 km - 4. pr. Itze-
hoe 345 km - 5. pr. Soltau 447
km - 8. pr. Lübeck 352 km - 8.
pr. Gøttingen 611 km

Den anden af topdue på
langflyvningerne i år er ”Stål-
anden”. En due, der som bare
etårs har fløjet fantastisk. 

Han har altid været en due vi
har troet på. Som unge var han
den kønneste, og vi var enige
om, at hvis vi skulle vælge en
af hele ungekuldet, så skulle
det være ham. Derfor havde vi
store forventninger til ham i
starten af sæsonen, men han
skuffede fælt i starten ved at
komme daskende et pænt styk-
ke efter de andre på de kortere
flyvninger. Dog altid på stive
vinger og i højt humør. Derfor
sendte vi ham længere ud, hvil-
ket gik noget bedre. Sidst på
sæsonen var han i topform og
på den svære flyvning fra Got-
ha kom der kun to duer i hele
sektionen, hvoraf han var num-
mer to. Stemplet klokken
22.22.18. i tusmørke. 

Ugen efter trak han sidste
stik hjem fra Gøttingen. Godt
gået af en etårs han.

Han er søn af ”Wilco” (Jans-
sen fra Spin-Wiggeman) og
”204” (datter af 309 fra Jef De
Wilder)

Lidt mere information om
den første sæson af ”Stålan-
den”:

Uge 30 til 32 2004: 2. pr.
Gotha 683 km - 7. pr. Gøttin-
gen 611 km - 16. pr. Soltau 453
km - 33. pr. Braunschweig 532
km

Det har været skønt at få be-
kræftet at både vores gamle li-

nier og de senere års indkøb gi-
ver topresultater.

Fremtiden:
For vores vedkommende byder
fremtiden på en flytning af du-
erne. Christian har købt hus i
Støvring, så nu skal der hurtigst
muligt bygges nyt dueslag på
loftet af den gamle stald, så du-
erne kan komme ud i deres nye
hjem. Imens kigger Martin ef-
ter ny bolig med plads til avls-
duerne. Vi vil dog fortsætte
med at have duer i kompagnis-
kab. Dette makkerskab er alt
for værdifuldt for os begge, og
det giver lidt mere frihed til at
tage på ferier og passe konerne.

Så sæsonen 2005 bliver nok
en smule amputeret, men vi
håber på, at der kommer gang i
kapflyvningerne allerede i år.

Hvad angår dansk brevdue-
sport, står vi alle overfor en
stor udfordring. Vi mener, at et
af de store problemer ligger i
nedgangen af medlemmer. Vi
bliver færre og færre, og det
smerter både vore hjerter og
vores organisation. 

Diskussionerne om, hvad der
skal gøres, er allerede i gang
over det ganske land, men pro-
blemet er todelt. Vi skal have
nye medlemmer, men det er
også vigtigt at holde på de nu-
værende medlemmer. 

Derfor er det vigtigt, at vi
prøver at ændre vores hold-
ning. Det er meget svært at
komme videre, hvis vi som ud-
gangspunkt føler os slået af
denne nedgang og ikke selv
tror på, at vi kan vokse og ud-
vikle os. Det er heller ikke
nemt at give nye medlemmer
tro på, at brevduesporten er
værd at investere tid og energi
i, hvis vi ikke selv tror på at vi
har en dejlig sport med en sund
fremtid.

Vores opfordring er, at vi
som organisation og medlems-

skare bør stå sammen, være po-
sitive og trække velvilligt sam-
me vej i stedet for at modarbej-
de. Det kan godt være at ned-
gangen fortsætter og vi med
sved på panden sidder med en
gravøl, og indser at den ikke
gik, men så kan vi i det mind-
ste da se hinanden i øjnene og
sige ”Vi gjorde, hvad vi kun-
ne”.

Så lad os nu give den ”en
skalle” i 2005 – både med du-
erne og organisationsarbejdet.

God vind!

023-03-0815 ’Stålanden’.
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