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Vinder af Erling Vestergaards Mindepræmie 

 
Denne artikel er modsat mange andre artikler anderledes, 
idet den er udformet som et spørgeskema til mesteren. At 
jeg i denne artikel vælger denne fremgangsmåde skyldes, 
at Michael for ikke mange sæsoner siden har været 
præsenteret mere udførligt her i bladets spalter og at 
meget af en artikel blot ville være gentagelser. 
 
At Michael havde en fantastisk sæson i 2003, er der ingen 
tvivl om. Ikke mindst set i lyset af, at han har flyttet slag, 
og det blot er hans anden sæson på denne adresse. Han 
har haft et helt ungt og forholdsvist urutineret duehold, 

at kapflyve med. Jeg er også helt sikker på, at det ikke er sidste gang, vi har hørt noget til 
Michael. 
 

Resultater i sæson 2003 
Mellemdistancemester sport – Sektion 33. 

Nr. 2 til det åbne mellemdistancemesterskab i sektionen. 
Vinder af Erling Vestergaards Mindepræmie. 

1., 6. og 10. national esdue-hunner. 
Sektionsvinder fra Gøttingen. 

 
Tidligere resultater  
Mellemdistancemester i Sektion 32 2001. Samme år nr. 2 til langdistancemesterskabet i Sektion 32. 
Fløj til og med sæson 2002 i kompagniskab med min far, Søren Larsen, som stadig er til stor hjælp.  
 
Lidt om dig selv  
Jeg er 24 år gammel og har fået interessen for brevduesporten ind med modermælken, da både min 
far og farfar har dyrket sporten. 2003 var første år jeg fløj med gamle duer på min nuværende 
adresse, hvor jeg startede med unger i sæson 2002. Foruden ungetillægget fra 2002 bestod mit 
kapflyverhold i den forgangne sæson af 5 par gamle duer, som jeg har omvænnet fra min fars slag. To 
af disse hunner har gjort det formidabelt til trods for, at de var vænnede. Således placerede de sig 
som nr. 1 og 6 på landsplan i DdBs esdue-konkurrence for hunner. 
 

Den gode start, på mine nye adresse, har min far stor ære af. Jeg 
skal med det samme understrege, at jeg på grund af mit job ikke 
alene har mulighed for at drive brevduesporten på det plan, som er 
beskrevet nedenfor, så uden min fars store hjælp i dagligdagen var 
resultaterne ikke blevet de samme. Også min mor er interesseret i 
duerne, og er ofte en flink træningschauffør. 

  
 
 
(Den uvurderlige slagpasser) 
 



Har du en målsætning for den kommende sæson. 
Målsætningen for den kommende sæson er helt klar: At genvinde 
mellemdistancemesterskabet og desuden gøre en god figur på de lange flyvninger. I 2003 
blev det kun til en enkelt langflyvning, pga. mine duers unge alder, men da jeg i år råder over 
mere rutinerede duer, vil jeg forsøge mig på langdistancen. 
 
Jeg arbejder meget målbevidst med mine duer og forsøger ved en koncentreret indsats at 
realisere disse mål.  
 
Hvad lykkedes ikke i den forgange sæson som planlagt 
Jeg kan egentlig ikke tillade mig at klage over forløbet af den forgangne sæson, men et stort 
problem synes jeg dog at have bøvlet med. Mine duer flyves på det totale system, som vi har 
praktiseret gennem mange år med succes både for hanner og hunners vedkommende. Sæson 
2003 ville det blot anderledes; mine enkehunner var altdominerende og slog hannerne uge 
efter uge, hvilket bestemt ikke var tilfredsstillende. Dette kan hovedsageligt tilskrives den 
problematiske sæsonstart, hvor enkehannerne fik en meget hård medfart på en 
foreningstræning fra Køge. Men jeg har foretaget nogle justeringer af systemet til sæson 
2004, således hannerne forhåbentligt kan komme op på hunnernes niveau. 
 
Parring og flyvemetoder.  
Jeg fløj i sidste sæson med 24 par efter det totale system, hvor samtlige duer blev 
kapfløjet. Til den kommende sæson udgør flyveholdet 40 enkehanner samt cirka 15 
enkehunner. 
Duerne parres omk ring 20. februar, hvorefter de opmader et kuld unger. Jeg flytter æggene 
fra halvdelen af de bedste par over under den ”dårligste” halvdel, så der trækkes dobbelt 
efter de bedste flyveduer. Enkesystemet startes normalt op efter den første kapflyvning, 
men i 2003 skete dette en uge tidligere. Jeg mener ikke, at dette har den store betydning, 
blot lader jeg ikke de duer, som når at lægge 2. kulds æggene ruge på disse i mere end 3-4 
dage for at undgå, at de begynder at fælde slagfjerene. Dette system må siges at virke, idet 
eksempelvis min stjerne ”360” blot havde fældet 2 ½ slagfjer, da hun blev sektionsvinder fra 
Gøttingen den 2. august. 
Efter sæsonen får parrene lov til at opmade et kuld unger. 
 
I sæsonen er enkehannerne ude både morgen og aften, hvor de flyver frivilligt. Enkehunnerne 
lukkes ikke ud i løbet af ugen, men trænes på 90 kilometer søndag og tirsdag gennem hele 
sæsonen. Om søndagen deltager alle hunner, som ikke har haft en vanskelig flyvning om 
lørdagen. I langt de fleste tilfælde er samtlige hunner, som har fløjet mellemdistance om 
lørdagen med på denne træning. Enkehannerne trænes i sæsonen hver tirsdag. 
Tirsdagstræningen foregår på den måde, at hunnerne tages direkte fra deres slag og køres 
på 90 kilometer turen. Når de kommer hjem går de ind til hannerne, som derefter pakkes og 
sendes på en træningstur på 60 kilometer. Hunnerne venter så i reden ved hjemkomsten. 
Hunnerne er normalt hjemme ved 15-tiden, og de får lov til at blive hos hannerne, indtil jeg er 
hjemme fra arbejde kl. 16.30. Jeg tror, at denne relativ lange tid sammen med hannerne, er 
med til at forhindre hunnerne i at blive lesbiske – i sæson 2003 havde jeg ingen æg hos 
enkehunnerne. 
Før sæsonen trænes duerne fra starten af april hver dag. Træningen startes på 10 kilometer 
og øges gradvist til 15, 25, 40, 60 og 90 kilometer. Der køres altid kun med hanner eller 



hunner, så magen altid venter i reden ved hjemkomsten, hvilket er medvirkende til at styrke 
motivationen. 
Hele vores træningsprogram er forankret i ”Trekantens Træningsklub”, hvor vi i fællesskab 
med 7-8 andre træner duerne og skiftes til at køre turene. 
Det er individuelt om hanner og hunner er sammen før afsendelse til træning og kapflyvning, 
og efter flyvningerne er parrene sammen resten af dagen. 
 
Foder og medicin.  
Jeg benytter primært foder og biprodukter fra udenlandsk forhandler. 
Mit flyvefoder består af Variamax. Denne blanding har vi benyttet siden 2001, hvor 
resultaterne hvert år har været gode. Duerne får i sæsonen alt, hvad de kan æde af denne 
blanding. Jeg hører til de ”gammeldags” brevduemænd, som stadig bruger renseblanding. 
Dette får duerne fra hjemkomsten og til og med søndag aften. Derefter skiftes til ren 
flyveblanding. 
Uden for sæsonen benyttes årstidens blandinger, dog benyttes ikke fældefoder, men i 
stedet MVLs såkaldte ”Raket-blanding”. Ungerne fodres med Variamax. 
Grit og picksten er naturligvis en selvfølge på slaget. 
 
Med hensyn til vitaminer, benyttes der også en udenlandsk serie af vitaminer, som er specielt 
fremstillet til de enkelte årstider. Flyvevitamin gives 2 gange ugentligt (mandag og tirsdag). 
Dette vitamin gives på kornet med tilsætning af ølgær. 
 
Ved hjemkomsten får duerne elektrolytter i drikkevandet. Hver tredje uge gives en kur mod 
coccidier / gul knop på kornet om søndagen, og før sæsonen får duerne en 6 dages kur med 
dette produkt. Denne kur gives, når 1. kulds ungerne er cirka otte dage gamle. Udover denne 
kur får duerne, 14 dage før den første kapflyvning, en 4 dages kur med et præparat til at 
rense luftvejene med.  
 
Hver onsdag i sæsonen gives et produkt på kornet for at forebygge luftvejsinfektioner. 
 
I avlssæsonen får duerne desuden tilskud af grøntsagskrokketer og kyllinge-startfoder. 
 
I fældeperioden får duerne alt, hvad de kan æde af en special fremstillet blandingen, ligesom 
de plejes optimalt med vitaminer og mineraler for at skabe en optimal fjerdannelse. 
Fældeperioden er formentligt et af de mest afgørende tidspunkter på året, hvor man absolut 
ikke må slække på pasningen, selvom det kan være trælst at opholde sig på slaget i denne tid. 
 
Sortering.  
 
Duerne sorteres selvsagt efter resultater. Jeg har ikke nogen bestemt målestok for antal 
placeringer, men der anlægges en individuel vurdering på hver enkelt due. De et-års skal vise, 
at de vil vinde, hvilket indebærer, at de 2-3 gange skal være med fremme blandt de første på 
slaget, og meget gerne på flyvninger af en vis sværhedsgrad. De 1-års flyves ud til 500 
kilometer. 
De gamle duer skal være med i toppen hver gang de bliver afsendt på DdB-flyvning, da de i 
denne situation vurderes at være i topform. Duer som på denne måde skuffer nogle gange 
bliver konsekvent fjernet. 



Samtlige unger trænes og kapflyves, og jeg forsøger at skaffe plads til alle de unger på 
flyveslaget, som gennemfører dette program. Derudover gennemgår ungerne en løbende 
sortering efter sundhedstilstand og temperament. Der forsøges ikke at reparere på unger 
med sundhedsmæssige skavanker, og falder en unge uden for mine normer bliver den ligeledes 
fjernet. 
 
Jeg går op i udstilling, og ser gerne at duerne er velbyggede. Selvom duerne ikke behøver at 
være udstillingsduer, er det dog et ufravigeligt krav, at de er i besiddelse af en stærk 
benbygning, en god harmoni og dynamik , samt et godt vingetøj. Derudover skal de være avlet 
på duer med masser af resultater i stamtavlen. Jeg køber aldrig en due uden disse 
betingelser er opfyldt. 
 
Slagindretning. 

 
Da jeg købte hus i 2002 var det første projekt at 
opføre et dueslag. Da jeg ikke selv er nogen stor 
håndværker, måtte jeg se mig om efter professionel 
hjælp til entreprisen. Jeg har haft det held, at min 
meget nære ven, Poul Jørgensen, som også er 
duemand, er en eminent ”handy-man”, og senere har 
det desuden vist sig, at han er en stor arkitekt af 
brevdueslag. 
 

 
 
Mit slag er opført i belgisk stil med fodergang på forsiden, således duerne har ind- og 
udflyvning via gangen. Slaget er indrettet med et rum til 24 enkehanner, en afdeling til 
enkehunner, et avlsslag med otte reder, to ungeslag med henholdsvis 42 og 28 siddepladser, 
og endelig er der i efteråret 2003 opført en tilbygning med plads til 16 enkehanner med 
tilhørende enkehunslag. 
På slagets bagside er en voliere med plads til 42 duer, som benyttes til hunnerne i 
vinterperioden. 
Slaget vender mod øst. 
 
Stammen af duer. 
 
I 1999 købte jeg et par duer fra Henning Jørgensen. ”282” – en gammel tophan med mange 
placeringer på specielt langflyvninger – samt ”588” – en helsøster til Hennings berømte ”255”. 
Dette par er blevet grundstenen i min bestand. Udover at være virkelige topduer, er disse to 
duer meget velbyggede, hvilket har resulteret i mange udstillingspræmier. 
Året efter købte jeg yderligere tre duer, 2 hunner og 1 han, efter 255-linien, som også har 
avlet fremragende. Den ene af disse hunner er bl.a. moder til min esdue-hun 099-01-360. 
Senere i 2001 indledte jeg et avlssamarbejde omkring Flor Engels-duer med Henning 
Jørgensen. Dette samarbejde har været en meget stor succes, da vi allerede på nuværende 
tidspunkt har fået mange gode flyvere på disse par. Det har ligeledes vist sig, at Flor Engels-
duerne i krydsning med den gamle 255-linie har været fremragende. Esduevinderen 360 er 
således avlet på en datter af 255 i parring med en Flor Engels-han. 



Der arbejdes intenst på hele tiden at forbedre den nuværende bestand, og jeg er altid på 
jagt efter gode duer til blodfornyelse. Når der købes duer lægger jeg vægt på, at de 
bygningsmæssigt honorerer mine krav, som er beskrevet andet sted. Derudover skal duerne 
være efter en resultat-rig familie, som meget gerne må være linieavlet ligesom mine egne 
duer. Naturligvis skal duerne være så tæt på kernen på det pågældende slag som overhovedet 
muligt. 
 
Gode / dårlige eller sjove oplevelser med duerne. 
 
Brevduesporten giver mange gode oplevelser, og specielt nyder jeg den meget hårde 
konkurrence, der er i min lokalforening 055 ”Vejle”. Det er med til at gøre én bedre, at man 
hele tiden må kæmpe hårdt for at klare sig mod konkurrenterne. Mesterskaberne bliver ofte 
først afgjort på den sidste flyvedag, hvilket også var tilfældet til dette mesterskab, hvor 
specielt min foreningskammerat Kurt S. Sørensen var en særdeles farlig konkurrent, idet kun 
9 point skilte os før den sidste flyvning fra Soltau – selvfølgelig kræver topresultater en god 
indsats, gode duer m.v., men dette eksempel illustrerer også, at man skal have marginalerne 
med sig, når tingen afgøres indenfor får point. 
 
Tanker til fremtiden. 
 
Jeg synes, at det er meget positivt, at man i DdB har nedsat struktur- og 
konkurrenceudvalget, og jeg mener, at udvalget har fundet frem til nogle af de centrale 
problematikker, som brevduesporten står over for. Navnlig inddelingen i divisioner må siges 
at være spændende, for vi må erkende, at afstanden mellem top og bund desværre bliver 
større, efterhånden som sporten drives mere og mere engageret og professionelt. Sporten 
skal være sjov for så mange som muligt, og der er ingen tvivl om, at en divisionsopdeling kan 
medvirke til dette. Jeg håber, at oplægget bliver modtaget positivt, så alt for konservative 
kræfter ikke kommer til at stå i vejen for udviklingen. 
 
Gode råd til nye i sporten.  
 
Følgende punkter mener jeg er væsentlige for at opnå gode resultater med sine duer: 

• Et godt tørt og velventileret slag, der ikke er overbefolket. 
• Anskaf gode duer fra et topslag, der har linieavlet duerne. Køb efter de absolut 

bedste, selvom disse ofte er de dyreste. Start hellere med få kvalitetsduer end 
mange middelmådige. 

• Sortér duerne hårdt allerede fra ungestadiet. Behold ikke middelmådige duer, og giv 
ikke duer chancer, som du ikke selv tror på. 

• Giv duerne en grundig træning før sæsonen. 
• Lær at fodre duerne rigtigt – mange præmier vindes på denne måde. 
• Sørg altid for at duernes sundhed er optimal, og giv dem de nødvendige biprodukter. 
• Spring ikke over, hvor gærdet er lavest. 
• Lyt til andre – ingen bliver nogensinde udlært inden for brevduesporten, så du kan 

altid hente nogle guldkorn. 
• Bliv ikke ensrettet – vær altid åben over for udviklingen. 

 
Efterskrift af undertegnede 



I indledning forudsagde jeg, at det ikke er sidste gang vi hører noget til Michael, og med de 
første flyvninger i DdB regi afviklet, kan vi allerede se et fingerpeg om hvad det kan bringe.  
 
Fra Soltau I den 23/5 blev Michael nr. 1 og 2 af 571 duer og fra Soltau II nr. 4 af 579 duer. 
 

 
099-01-360 U: 1. nat. esdue hun 2003, vinder af Mariman-Versele 
Lagas esdue-konkurrence, top-10 vinder i 055 "Vejle", vinder af 
Landsudstillingens Flyvekonkurrence, sektionsvinder 
Gøttingen. Afstamning: 50 % Flor Engels, 50 % 255-linien. 
 
 
 
 

 
 
 099-01-356 U: 6. nat. esdue-hun 2003, nr. 3 i Mariman Versele-Lagas 
esdue-konkurrence. Datter af "Dronningehunnen" og "Den brogede 
Han". Ren Flor Engels. To søskende har været sektionsvindere. 
 
 
 
 

 
 

 
055-02-1556 U: 10. nat. esdue-hun 2003. Afstamning: 50 % 255-linien, 
50 % Steven v. Breeemen/Zantens via John Engel, 092 "Haderslev". 
Vinder af tre udstillinger i vinteren 2003-2004, bl.a. landsudstillingens 
klasse 2. 
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