MELLEMDIS TANC EMES TER ÅBENT
SEKTION 22
Vinder af Sektion 22’s
Sprintermesterskab - Ungemesterskab
6 x Sektionsvinder.

Vundet af:
Niels J ohansen – 0100 Haslev
I denne artikel skal vi præsentere Niels Johansen fra 0100 Haslev, endnu en af denne forenings mange
stærke slag. Det er første gang, Niels skal præsenteres her i en mesterskabsartikel, men med mit
kendskab til ham og med den utrolige omhyggelighed og dygtighed han arbejder med sine duer, tror jeg
ikke, at det bliver sidste gang.
Niels er 32 år og gift med Pernille, de har 2 drenge (Sebastian og Nikolai som er 1½ og 3 år gamle). Han
har været medlem af de danske brevdue foreninger siden 1982 og i 1997 flyttede han til Dalby en lille
by øst for Haslev.
Slaget og stammen af duer.
Slaget er nybygget,
opført i 1997 i belgisk stil
og er 11 meter langt og
indrettet med 5 rum.
Rummene er opdelt
således: 2 rum er med
hver 12 reder hvor de
totale hanner er,
derudover et rum til de
totale hunner, 1 rum til
enkehannerne og endelig
et ungeslag med plads til
75 unger. I alle rummene
er der varmeplader
ligesom der i loftet er monteret ”justerbare plader” til at styre ventilationen.
Udover dette flotte slagkompleks har han et avlsslag hos sine forældre med plads til 10 par duer.
På dette slag går halvdelen af de duer, som Niels og Freddi Nygaard har i fællesskab i avlsslaget
”FREJ” og her er bestanden af duer overvejende Deweerdt, Vermote og De Kerpel.
Disse duer er hovedbestanddel af slaget hos Niels i dag og dem, som følger
med her i spalterne vil vide, at disse duer var hjørnestenene på det
tidligere meget berømte avlsslag ”NYHE”. Igennem årene er det blevet til
et utal af vindere baseret på dette blod, disse ”superlinier” har og går

stadig sin sejrsgang over hele landet. Så der er ingen tvivl om, at blodlinierne hos Niels er noget af det
bedste, som kan skaffes i Danmark i dag.
I et forsøg på at gøre denne i forvejen meget stærke stamme af duer endnu bedre, er der i de senere
år indkøbt duer fra bl.a. Bendt Nielsen 044 Korsør og fra Ulrik Lejre Larsen i 033 og specielt duerne
fra Ulrik Lejre Larsen har vist sig, at gøre det fantastisk i krydsning med egen stamme.
Parring og flyvesystem/træning.

Niels er meget stor tilhænger af vinteravl og er meget
entusiastisk omkring dette. Alle duerne parres ca. 1. december og
duerne skilles igen, når hunnerne skal lægge æg anden gang.
Vinteravlen er også helt perfekt, når det drejer sig om avlsslaget,
hvor der er 2 slag, som skal dele ungerne. Her passer det med, at
Niels kan tage alle vinterungerne og Freddi senere kan få et kuld
unger, som passer til hans egne unger.

Der kapflyves med 24 par på det totale system og derudover har han 16 enkehanner på det
traditionelle system. Parterne ser hinanden inden afsendelse og dette er gældende både for
totalduerne og for ”rene” enkehanner. Parterne er således sammen i ca. 1 time, dette kan dog variere
alt efter tiden, som Niels har til rådighed, eller om han prøver andre motivationsmetoder.
Af andre motivationsmetoder har han en lang række forskellige, som han til forskellige stationer
anvender og her varieres der imellem motivationsmetoder som er gode til sprinterflyvninger og
metoder som er mest anvendelige til mellemdistanceflyvninger. En af de metoder som Niels benytter
sig mest af, er at køre en kort tur med duerne, lige inden de skal pakkes, og har f.eks. i 2004 haft de
16 første duer i sektionen på en sektionsklubflyvning efter en sådan forberedelse.
Duerne afsendes for det meste 2–3 uger i træk på mellemdistancen, hvorefter de sendes på enten
sektionsklubflyvning eller foreningstræning for derefter at være klar til mellemdistancen igen.
Der satses udelukkende efter mellemdistancemesterskabet, da dette har den største interesse og
konkurrencen er størst på denne. Men han deltager også på langflyvningerne, men ikke med samme
intensitet som på mellemdistancen.
Der sendes varierende antal duer på flyvningerne, men der lægges vægt på, at duerne i form.
Omkring træningen bruger Niels mange kilometer, i flyvesæsonen, på landevejen og duerne får mange
træninger. Foreningen træner hver tirsdag fra Masnedø og her er alle totalduerne med, der udover
har foreningen en træning fra Hillerød 6-8 gange i løbet af sæsonen og hvis ikke kører Niels selv sine
duer enten til Hillerød til sin gode sportskammerat Carsten Petersen eller til Fiskebæk til Christian
Danielsen, der så slipper duerne lørdag morgen.
Med disse ugentlige træninger og flyveprogrammet er alle duer på vingerne hver uge.
Ungerne bliver der også gjort meget ud af og også her er Niels en meget ivrig træner, som ikke går af
vejen for, at træne sine unger tidligt om morgenen evt. fra Solrød. Han kan også godt finde på, at
træne unger flere gange på en uge, hvis han mener, at dette kan bringe dem helt i front på den
kommende flyvning. Han deltager med mange unger på de ”nemme” ungeflyvninger. Alfa og omega med
ungerne er, at de skal have mange træninger og også gerne enkeltslip på 70 km fra Hillerød. Dette
hårde program giver også valuta, når duerne bliver etårs, idet de kan flyve med i top på DdB flyvninger
lige fra den første flyvning.
Også de gamle duer kan blive trænet flere gange på en uge. Op til den sidste weekend blev der trænet
både onsdag og torsdag (sådan at de gamle og unger der skulle deltage fra Soltau, blev trænet fra syd

og de gamle og unger der skulle deltage fra Rågeleje, blev trænet fra nord). Resultatet udeblev heller
ikke, da disse 4 flyvninger indbragte 2 sektionsvindere og 3996 point.

Sortering.
Straks efter sæsonens afslutning sorteres duerne og der er ikke nogen faste kriterier eller krav for
antal placeringer, som de enkelte årgange skal have opnået. Derimod lægges der meget vægt på, at
observere duerne når de kommer hjem fra flyvning og her gøres notater, da det er vigtigt, at duerne
virker friske, når de kommer hjem.
Fodring og medicin.
Duerne fodres altid med årstidens blandinger fra et af de kendte udenlandske foderfirmaer og til
dette tilsætter Niels gerne A38 og ølgær på kornet. Duerne har fri adgang til grit, picksten og alm.
vitaminer. Ellers gøres der ikke mange krumspring omkring fodringen af duerne.
Der har ikke i sæson 2004 været givet nogen form for lækkerier, idet Niels tidligere har oplevet, at
det så bliver tilsvarende sværere, at få duerne til at spise alm. foder, da de kun venter på at få
lækkerierne.
Af medicin gives der i flyvesæsonen en kur mod gul knop ca. hver 14. dag, derudover gives der en kur til
ungerne, når de er små.
Resultater på enkelt flyvninger i sæson 2004
På enkelte flyvninger der det i sæsonen blev til følgende
Neumünster nr. 55, 88, 89
af 8 afsendte
Jønkøping
nr. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 46
af 7 afsendte
Soltau
nr. 21, 35, 44, 50, 105
af 15 afsendte
Nassjø
nr. 3, 6, 32, 41, 42, 78
af 16 afsendte
Bremen
nr. 14, 55, 85, 123
af 9 afsendte
Skøvde
nr. 2, 3, 11, 47, 48, 62
af 10 afsendte
Ørebro
nr. 5, 13, 18, 28
af 6 afsendte
Magdeburg nr. 5, 17
af 8 afsendte
Vetlanda
nr. 6
af 8 afsendte
Hannover
nr. 3, 19, 40, 70, 128
af 18 afsendte
Nassjø
nr. 24, 26, 29, 30, 31
af 18 afsendte
Braunschweig nr. 12, 15, 97
af 14 afsendte
Markaryd
nr. 1, 4, 5, 70
af 14 afsendte
Hannover
nr. 25, 30, 48, 62, 67
af 10 afsendte
Laxå
nr. 32, 53
af 10 afsendte
Soltau
nr. 8, 17, 34, 37, 54, 55, 65, 69, 76, 111, 129

af 26 afsendte

Af tidligere resultater kan nævnes:
Nr. 1 og 2 til Juniormesterskabet i sektion 22 i 1989 og 1990
Placeret som nr. 2, 3, 6 til mellemdistancen SPORT
Placeret som nr. 2, 3, 4, 6, 7 til mellemdistancen ÅBENT
Igennem årene er det blevet til ikke mindre en 34 sektionsvindere og heraf er de 27 vundet på den
nuværende slagadresse.

Tanker for fremtiden.
Niels har som mange andre også en mening om fremtiden og da han kun er 32 år, er det også for ham
meget vigtigt, at vores gode sport også består om mange år.
Han mener, at man skal passe utroligt på, at det ikke bliver mesterskaber og grænseproblemer, der
bliver de alt overskyggende emner i sporten og at det ikke må bliver matematiske formler eller skæve
beregningsområder, der fratager de dygtigste og mest seriøse slag deres mulighed for at vinde.
Gode råd til nye i sporten.
Han råder alle nye i sporten til først og fremmest at bygge et godt dueslag, da dette er altafgørende
for den fremtidige succes. Derfor skal man besøge nogle topslag og lægge mærke til deres indretning
med hensyn til lys og ventilation og spørge indtil diverse funktioner og indretninger i slaget.
Hvis man skal vælge imellem at bruge penge på nye duer eller forbedringer på slaget, skal man først og
fremmest sørge for, at dueslaget bliver optimalt, da end ikke de bedste duer kan flyve fra et ”dårligt”
dueslag.
Målsætning.
Niels har selvfølgelig som mange andre en målsætning for sine duer og sit arbejde på slaget og dette
er lidt modsat andre med første prioritet i, at producere så godt et hold unger som overhovedet
muligt, da han anser dette for utroligt vigtigt samt at dette er kimen til fremtidig succes.
Dernæst satser han selvfølgelig på, at genvinde mellemdistancemesterskabet i sæson 2005.
Afslutning.
De personer som går til auktioner vil vide, at Niels er en utrolig dygtig og meget velforberedt
auktionarius og han har igennem flere år udøvet dette hverv rundt omkring på Sjælland.
I sektion 22 udøver han også en af sportens mest udskældte poster, som løslader på deres flyvninger
og dette hverv har han nu udført med stor omhu i 5 sæsoner.
Præsentation af nogle af topduerne.
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Mesterskabsduerne.
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