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Langflyvermester /  Mellemdistancemester 
og 

Sektionsmester i Sektion 21. 
 

BENDT NIELSEN - 044 Korsør 
 

Det er ikke mange brevduemedlemmer, som kan 
præstere, at være indehaver alle mesterskabstitler i 
en sektion i en og samme sæson, men det kan Bendt 
Nielsen - 044 Korsør.  
Jeg vil i denne artikel præsentere ham og hans duer 
for læserne samt de arbejdsmetoder som han 
anvender.   

 
At opnå et sådant resultat vidner om hvilken stor bredde der er på slaget. At kunne 
være med i toppen både på langflyvningerne optil ca. 800 km og samtidig slutte, som 
den endelige vinder af sektionsmesterskabet på de korte distancer. Det er også 
værd, at bemærke, at han ligeledes var landsvinder fra Regensburg i sæson 2003, og 
endelig vinder han mesterskabet på de korte distancer i sektionen et virkeligt flot 
resultater, som bladet vil sige tillykke med.   
 
Ovenstående mesterskaber er blot et udpluk af den fantastiske sæson, som Bendt 
Nielsen har haft. Her er en oversigt over alle placeringer til diverse mesterskaber 

4. DM Super - Sport 
12. DM Super - Åbnet 
1. Langflyvermesterskab Sport 
2. Langflyvermesterskab Åbent 
3. Mellemdistancemesterskab Sport 
1. Mellemdistancemesterskab Åbent 
2. Esdue hanner i sektion 21 
1. Sektionsmesterskab Sport 
1 X Landsvinder og 3 X Sektionsvinder 

 
Bendt mener selv, at det er den bedste sæson han nogensinde har præsteret.  
 
Starten med brevduer. 
Starten med duer begyndt allerede i drenge årene hvor Bendt og hans brødre skulle 
passe faderes duer når det skulle stemples, da faderen pga. arbejde i weekender ikke 
kunne stemple duer. Det endte ofte med, at det var Bendt som stod for det alene, da 
hans anden broder var meget optaget af fodbold. Siden hen overtog hans lillebror 
duerne og fortsatte i foreningen. 
 



På denne måde kan man faktisk sige, at duesporten fik Bendt ind med modermælken. 
Faderen var medstifter af 044 Korsør som blev stiftet i 1921. 
 
I 1966 startede Bendt selv med duer og i dag er både han ene broder og en nevø også 
medlemmer af foreningen i Korsør der i dag tæller 6 medlemmer.  
 
De første mange år med sporten gav ingen resultater af betydning men de senest 10 - 
12 år har slaget været det mest vindende slag i hele sektion 21.  
 
Det er blevet til en hav af topplaceringer og følgende mesterskaber 
 
 16 x sektionsvindere i Ddb regi og hertil en hel del i sektionsregi. 
 1 x Langflyvermesterskaber 
 7 x mellemdistancemesterskaber 
 
Kapflyvningsmetode. 
Der er kapfløjet med 34 enkehanner i sæson 2003 efter det gamle traditionelle 
system hvor hanner ser hunnen inden afsendelse. Enkehanner lukkes ud hver aften og 
her bruger Bendt meget tid på observation i duernes væremåde og opførsel for 
derigennem, at bedømme de enkelte duers form og finde frem til de duer, som skal 
afkrydses til de kommende flyvninger.  
 
Men da 28 af slagets 34 kapflyvere er blåbåndede giver dette problemer med at 
kende forskel på de enkelte duer i luften og han må flere gange i aftenens løb ind på 
slaget for, at se hvilken due der nu lige vist stor form uden for.  
 
Udover enkehanner har han haft 12 par naturlige duer hvor det hovedsageligt har 
været et års duer, som har været parret med ældre hunner. Men til sæson 2004 
ændres der således, at han fremover flyver med 12 par duer efter det totalesystem. 
Ændringen skyldes at der ikke vindes tilstrækkelige resultater på det naturlige 
system.  En anden ændring Bendt vil foretage til den kommende sæson er at han 
overvejer ikke længere at vise hunnen inden afsendelse da det mange gange i 
sæsonens løb kniber med tiden.  
 
En vigtig faktor med enkehanner er at de skal udvise selvtillid og hanner som ikke kan 
finde sig til rette i det ene rum forsøges placeret i andre rum. Da Bendt mener, at 
ingen enkehan kan give resultater uden selvtilliden er i top.  
 
Hanner og hunner er sammen fra hjemkomst på flyvning til næste dags morgen, der 
lukkes aldrig duer ud om søndagen bl.a. af hensyn til naboerne.  
 
Duerne kapflyves stort set hver eneste weekend kun duer som har bumlet, eller som 
skal samle kræfter til kommende flyvninger får lov at sidde over.  
 



Træning. 
Bendt Nielsen har også i sin kone Kirsten 
(cheftræneren) en rigtig god hjælp når der skal trænes 
duer, idet det er hende, som er chauffør og varetager 
alle træningerne.  
 
Duerne trænes, hvis hans privat erhverv hvor han 
driver egen virksomhed tillader det, 4 til 5 gange på 
afstande optil ca. 30 - 40 km. De gamle duer 
retningstrænes. 
 
For ungerne gælder det samme her startes dog med en 
slip på 30 km, og denne metode har et hovedformål 
nemlig, at lære ungerne at klare sig selv og derigennem 
give dem selvtillid / selvstændighed og lære dem evnen 

til, at flyve alene.  
 
Hunungerne flyver hele programmet hvorimod der tages hensyn til han ungerne, som 
skånes hvis det dog ikke er nogle, som er avlet efter nye blodlinier, disse testes også. 
Hanunger flyver som regel et par kapflyvninger. 
 
Stammen af duer.  
Stammen af duer på slaget har basis tilbage i duer, som stammer fra Georges Bolle i 
Belgien, som Bendt Nielsen besøgte sammen med en sportskammerat første gang 
tilbage i 1987, siden hen er det blevet til rigtigt mange besøg og i dag bebos 
avlsslaget af flere brødre og søster til Nationalvindere fra George Bolle. Udover 
disse duer er der på avlsslaget enkelte duer af Jan Arden afstamningen, da disse 
duer i krydsning med George Bolle duerne har vist sig at være særdeles stærke. 
Duerne fra George Bolle suppleres næsten hver eneste år med enkelte nye tilkøb. 
 
Der er for nylig indkøbt nye duer fra Gaby Vandaebele og disse skal nu afprøves for 
at se om de kan styrke bestanden og det bliver spændende de kommende år at følge 
dette forsøg. 
 
Der lægges meget vægt på avlen og linierne holdes rene og afkommet krydses. Da der 
er erfaring for at denne metode giver de bedste flyveduer.  
 
Duernes bygning og udseende tages der overhovedet ingen hensyn til dog vil Bendt 
gerne have duerne med stærkt skelet og gode brystmuskler. Til dette skal det dog 
bemærkes, at duerne også kan klare sig på udstilling idet det lykkedes Bendt at vinde 
2 præmier på den nyligt afholdte sektionsudstilling. 
 
Der parres ikke meget om på avlsslaget da Bendt mener, at han har fundet nogle 
rigtigt gode sammenparringer.  



 
 
 
Pasning af duerne. 
Bendt praktiserer en naturlig metode i pasningen af sine duer, 
der standfodres hele flyvesæsonen og der er altid rigeligt 
med foder i truget, da duerne ikke må mangle noget med det 
krav der stilles til dem. Ved standfodring får man ikke fede 
duer da de kun spiser det som de har behov for. Det eneste 
tilskud som duerne gives er grit og picksteen og en gang 
ugentligt gives der vitaminer. Ellers er det en fast 
arbejdsmetode, at der ikke gribes for meget ind i duernes 
naturlige levemåde. Vand gives kun når der er drukket op og 
vandtrugene rengøres meget sjældent, ligesom slaget kun 
rengøres engang ugentligt.  
 
Denne "NATUR" metode er med til at give nogle robuste duer som kan klare noget 
udover det normale og det vil efter dette system selvfølgelig være duer, som ikke kan 
klare dette disse fjernes.  
 
Avlsduerne sættes som regel sammen først i december og der trækkes herefter en 
runde unger. Herefter skilles avlsduerne igen og de bliver så først sat sammen første 
uge i marts sammen med alle flyveduerne.  
 
Sortering af duerne. 
Sorteringen af duerne sker næsten udelukkende efter kurven og det er kun 
flyveresultater som tæller. Der er meget høje krav til de gamle duers resultater og 
de skal have 5 - 6 placeringer for at kunne overvintre ellers vil han hellere satse på 
de unge duer.  
 
Der udskiftes årligt ca. halvdelen af duerne på flyveslaget 
 
Organisation og holdninger til sporten. 
Også på den organisatoriske plan er Bendt meget engageret idet han udover at være 
kasserer i sin forening også er sektionsformand, kasserer og løslader i sektionen og 
han er revisor for Ddb.  
 
Læsere af brevduen ved også, at Bendt er en duemand med sine meningers mod og 
han har ofte via læserbreve i brevduen givet udtryk for sine holdninger. Det er 
vigtigt for ham, at tingene siges således, at beslutninger der tages har så mange 
facetter med som muligt inden en vedtagelse tages. 
 
Det er også Bendt helt klar holdning, at vi skal forsøge, at bevare de små enheder og 
at det vil være forbundet med en endnu kraftigere tilbagegang i sporten hvis der 



indføres central-indlevering på alle flyvninger. Men han er også klar over, at bevarelse 
af de mindre enheder kan blive svært, men han kunne godt forstilles sig nogle større 
konkurrenceområder men med bevarelse til lokalområdet.  
 
Han mener også at fremgangen / stabilisering af medlemsmassen skal opnås ved at 
man helt ude i lokalområderne har en god omgangstone medlemmerne imellem. Således 
at det lokale foreningsliv virkelig kan blomstre og alle har det godt i foreningen.  
En anden ting, som han godt kunne forestille sig i fremtiden var mesterskabsfrie 
weekender / flyvninger.  
 
Bendt er interesseret i alle typer af flyvninger men hovedvægten lægges på D.d.B 
flyvningerne og særdeles de lange flyvninger hvor der er størst prestige og det er 
sværest at vinde. Da vind og beliggenhed her spiller de mindste roller. Flyvningerne i 
sektionen betragtes, som en form for opvarmningsflyvninger, hvor unge duer kan få 
selvtillid og ældre kan samle kræfter. 
 

044-00-212  
en virkelig stærk og smuk han med mange placeringer. 
 
 
Sektionsvinder fra Hannover 
 
 
 
 
 
044-01-325 Superhan  
Superhan med flere topplaceringer i sæson 2003. 
 
 
 
 
 
 
 

 
044-01-497  
2 gange nr. 2 i sektionen i sæson 2003 i alt 
havde han 6 placeringer.  
 
 


