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Langflyvermester Åbent /
Sport. Mellemdistancemester
Åbent – Nr. 2 Sport.

Sektionsmester i Sektion 12.

Carsten Petersen – 0192 Hillerød
Uden at overdrive kan man godt kalde sæson 2003 for en KANON sæson for Carsten Petersen, idet
stort set alle mesterskaber, som var muligt at vinde blev vundet. Se blot perlerækken af resultater til
diverse mesterskaber i D.d.B.- og sektionsregi.
Resultater 2003:
Vinder af i DdB-regi
• Forsvarets Vandrepræmie Gruppe 1
• Langflyvermester åben, sektion 12
• Langflyvermester sport, sektion 12
• Mellemdistancemester åben, sektion 12
• Nr. 2 til mellemdistancemesterskab sport, sektion 12
Vinder af i sektionsregi
• Sektionens mesterskab med gamle duer
• Sektionens mesterskab med unger
• Sektionens indenlandsmesterskab med gamle duer
• Sektionens nordmesterskab med gamle duer
• Sektionens sydmesterskab med gamle duer
Når man så dertil ser på den lange række af topplaceringer på de enkelte flyvninger, som ligger
bagved disse vundne mesterskaber bliver man endnu mere imponeret over hans duers formåen.
På mange af flyvningerne er det ikke blot en due, men indtil flere duer, som klarer sig helt i top.
Duerne har nu igennem en række sæsoner vist, at de mestrer både de korte og hurtige flyvninger,
men også de lange og svære flyvninger med toppræstationer og flere af disse præstationer sker med
solo præstationer på de lange flyvninger. Så man uvilkårligt vil tale om en bestand af duer, som er
så tæt på det optimale som muligt, man som duemand kan opnå og vil for mange være en drømmebestand, at arbejde med.
Tidligere opnået resultater:

Indenfor de sidste ti år har Carsten prøvet at vinde så forskellige mesterskaber som Skandinavisk
Mesterskab, Gruppemesterskab Langdistance, samt flere ga nge vinder af langflyvermesterskaber og
mellemdistancemesterskaber i sektion 12 i DdB regi. I sektionsregi er der også blevet til mange
forskellige mesterskaber.
Udover mesterskaberne er det også igennem årene blevet til en lang række enkelt resultater, hvilket
er det som Carsten personligt lægger utroligt stor vægt på. I tidens løb er det blevet til ikke mindre 4
regionsvindere, 12 gruppevindere og 43 sektionsvindere.
At denne perlerække af topresultater ikke er noget man kommer til liggende inde på sofaen kan alle
forstå. Carsten ligger et utroligt stort og meget seriøst arbejde med duerne. Den daglige pasning er
trods en travl arbejdsdag præget af akkuratesse og intet overlades til tilfældighederne. Dagligt
bruger han meget tid hos sine duer og det er ikke altid med rengøring tiden bruges, men lige så
meget tid anvendes på studier af duerne og i at skabe miljø for dem. Et andet aspekt omkring
duerne, som han arbejder meget med, er den enkelte dues psyke og han er meget opmærksom på
dette i behandlingen af duerne, ved valg af partnere og ved hjemkomsten.
I arbejdet med duerne har han også en rigtig god støtte og hjælp i Pia, som gerne hjælper til med
træning og andre gøremål.
Lidt om duemanden.
Carsten er 36 år og har fået interessen for sporten gennem sin far Tage
Petersen, Dan 087 ”Helsinge”, som i dag passer en del af avlsslaget.
Duebacillen blev allerede fra barnsben plantet dybt i ham og allerede tidligt
blev han fascineret af vore dejlige sport og han blev hurtigt klar over, at for at
skabe resultater skulle der flere faktorer til nemlig gode duer og hårdt arbejde.

Slaganlæg.
Carsten har et forholdsvist stort slaganlæg, med mange forskellige afdelinger.
Slagene er placeret på grunden således, at afdelingerne har udflyvningen vendt mod forskellige
retninger, dette er gjort med fuldt overlæg for på denne måde, at få slagene i form på forskellige
tidspunkter i flyvesæsonen, hvilket vi jo af resultaterne kan se er lykkedes til fulde.
I slagene har Carsten gjort meget ud af, at skabe et så afslappet miljø for sine duer som muligt og alt
på slaget er indrettet således, at duerne skal trives så godt som muligt.
Unger og avlsduer går alle i en form for voliere, hvor fronten er helt åben og i dette slag er der klare
plader i taget.

Stammen af duer.
Basis stammen af duerne hos Carsten er med
udgangsduer anskaffet fra det tidligere hæderkronede
avlsslag ”NYHE” af stammerne Emil Deweerdt og
Andre Vermote. Igennem årene er disse duer suppleret
med nyt blod fra samme top slag via egne importer.
I et forsøg på, at gøre stammen endnu stærkere har han
indkøbt nyt blod fra Gaby Vandenabeele, som viser
meget lovende takter. Disse nye duer skal så krydses
ind på de to udgangsstammer.
Trods sin unge alder, men efter mange år i sporten, har
han erfaret vigtigheden af, at altid bevare ens egen basisstamme, når den flyver godt. Derfor lægger
han meget vægt på, at være selvproducerende i forhold til avls materiale – typisk ved, at avle på
hans bedste kapflyvere i forskellige kombinationer med så meget vinderblod i parringerne som
overhovedet muligt. Børn efter disse parringer avler han så videre med.
På avlsslaget, som består af ca. 30 par, som tildeles er ”rene” stammer, avls der unger som igen
bruges til krydsning med de indkøbte duer.
Hvert år lægges der ca. 150 unger til, som der løbende bliver sorteret og der mistes også nogle
stykker til høgen og der er i gennemsnit ca. 100 unger på slaget. Disse deltager i træning og de
kapflyvninger der skal flyves. Carsten lægger vægt på, at alle unger har været på kapflyvning og
derfor sendes der mange unger på sektionens flyvninger.
Flyvemetode.
Der kapflyves med mange duer og flyveholdet består af ca. 120 duer. På slaget findes der både
enkehanner efter det traditionelle system, enkehunner og duer på totalsystemet og endelig har han
12 par naturlige duer, som specielt lægges tilrette til de lange flyvninger.
Der deltages hver uge med mange duer og de duer, som ikke kapflyves på Ddb eller sektionsflyvinger, deltager hver uge på den ugentlige foreningstræning fra Haslev. Trods de mange duer,
som deltager hver uge på flyvninger, kapflyves duerne ikke uden omtanke og kun ganske sjældent
deltager en due på kapflyvninger flere uger i træk – normalt flyves de kun 2 uger ad gangen.
Duer, der deltager på langflyvninger, flyver aldrig DdB flyvninger ugen før.
De et års duer skal gerne flyve 6 – 8 kapflyvninger i sæsonen og gerne med enkelte topplaceringer
og her tæller både Ddb- og sektionsflyvninger ligeværdigt.
Sorteringen.
Sorteringen af slagets bestand sker i to forskellige tempi.
De gamle duer sorteres altid umiddelbart efter sæsonen og udelukkende efter deres præstationer på
flyvningerne. At han sortere de gamle duer på dette tidspunkt hænger sammen, at han ikke ønsker,
at have for mange duer, når bestanden skal fældes.
Ungerne sorteres lidt senere efter flyvepræstationer, men dette er ikke det alt afgørende, i denne
sortering kigges der også på stabiliteten i hjemkomsten, samt forældres eller søskendes
præstationer.

Fodring og medicin.
Carsten anvender blandinger fra et udenlandsk firma, men blander dog selv nogle af disse
blandinger sammen til sin egen blanding.
Modsat mange andre giver han også det bedst mulige foder lige efter flyvesæsonen, og her
anvendes blandinger som er meget frøholdige. Dette gøres med fuldt overlæg for, at få sine duer til
at fælde så hurtigt som muligt, bl.a. da han driver vinteravl. Når fældningen er overstået, tilsættes
færdigblandingen ca. 50 % byg, som de så fodres med indtil, de skal begynde, at made unger op.
Når ungerne tages fra får de 14 dage med en superdiæt blanding og herefter fodres de med ½
flyveblanding og ½ superdiæt.
Der anvendes kun medicin hvis der er behov uden for sæsonen. I flyvesæsonen gives der kur mod
gul knop og coccidier og denne kur gives reduceret hver 3. uge sæsonen igennem.
Gode / dårlige oplevelser med duerne.
Trods Carstens mange fantastiske resultater og vundne mesterskaber har han, ligesom alle andre i
vor sport, også oplevelser udover det sædvanlige og 2 af hans største oplevelser har været 2 super
duers hjemkomst fra uheldige kapflyvninger. I begge situationer har han stået i haven og set de kom
hjem uger / måneder efter en kapflyvning. Det er, som Carsten udtaler, meget specielt.
Når der er gode, er der også dårlige oplevelser og her nævner Carsten, at i og med at alt fokus er på
mesterskaberne, giver det al for megen misundelse og det syntes han er træls. Som han utrykker det,
i afsnittet med tanker for fremtiden, mener han, at der skal være mere fokus på de enkelte flyvinger.
Gode råd til nye i sporten.
Carsten har også følgende råd til nye sportskammerater, forsøg at opnå godt kammeratskab med
andre sportsfæller, så skal de nok hjælpe dig godt på vej. Det er også vigtigt, at man i opstartsfasen
er realistisk, når / hvis resultaterne ikke er så gode – man bliver klogere med tiden og så glæd dig
ved at passe duerne og respektere den fremragende præstation de yder hver gang, de vender hjem
fra træning eller kapflyvning.
Tanker for fremtiden.
Fremtiden for brevduesporten ligger Carsten meget på sinde og han mener, at for at holde på
sportens medlemmer, skal der ske en forbedring af konkurrencevilkårene for de medlemmer, som
ikke er så konkurrencefikserede. Her kunne en opdeling i divisioner være en mulighed, således at
de, som er meget konkurrencefikserede kan konkurrere mod hinanden og tilsvarende konkurrencer
for dem, som ikke er det.
Han mener også, at der skal ske en mindre fokusering på mesterskaberne og at brevduesporten i
fremtiden skal fokusere mere på de enkelte flyvninger. Dette vil give flere ”vindere” og dermed
også glade sportsfæller, og glade sportsfæller er dem vi skal have flere af og via dem skal vi bygge
videre.
Mål for denne sæson.
At præstere så gode resultater på de enkelte flyvninger, som overhovedet muligt.
At få afprøvet et nyt system med et års totalhunner, et system han er meget spændt på, at se udfaldet
af.
At få tid til det hele efter familieforøgelsen, hvor Pia og Carsten er blevet forældre her i starten af
det nye år og Pia har fortalt Carsten at han nok er nødt til, at skrue lidt ned for sine ambitioner.

Afslutning
Denne artikel er færdiggjort den første flyvelørdag i denne sæson, og her overværede skribenten
den første flyvning i sektionen, hvor Carsten deltog med 49 duer. En flyvning som, vejret var denne
dag, skulle vise sig, at blive en rigtig svær flyvning.
Nogle vil nok tænke, han kan jo vinde fordi han sender mange duer, men faktisk fik han alle sine
spille duer hjem på 23 min på en afstand af ca. 150 km. Her det det værd, at bemærke, at flyvningen
var på under 1000 m.p.m. Et meget flot resultat på denne lidt svære sæsonstart. I øvrigt er han også
rigtig god til at ramme spille- og krydsduerne, han havde spillet ca. 10 duer og han ramte også
krydsduerne rigtigt. Denne præstation vidner om en duemand, som udover at sende mange duer og
har store ambitioner med sine duer, også har forstand på, at kigge de rigtige duer ud.

Præsentation nogle af top avls- og flyveduerne.

192-99-939 var bl.a.
Regionsvinder fra Ludvika i 2001
Er det fremtidige forhåbning i avlen.

00625 (192-00-625) var bl.a.
Regionsvinder fra Borlänge i 2003 –
Barnebarn af "Bernard" og "Brigit".

01633 (192-01-633) var bl.a.
Sektionsvinder fra Ludvika i 2003 –
hun er avlet på en halvbror til "Brigit".

088-99-350 var bl.a.
Regionsvinder fra Hudikswall i 2003
Han er lånt af en farbror til Carsten og
parret med en datter af "Bernard" og "Brigit"
for at centre vinderblod.

