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Jenny og Freddi Nygaard - 018 Vordingborg. 
Vinder af Mellemdistancemesterskabet Åbent sektion 22. 
 

At det skulle lykkedes for Jenny og Freddi Nygård 018 
Vordingborg at hjemføre mellemdistancemesterskabet 
i deres 3. sæson efter flytning til nuværende adresse på 
Næstvedvej i Kastelev, kommer vel for mange som en 
stor overraskelse.  
 
Men hvis man kender deres dygtighed, den flair og 
arbejdsiver de lægger for dagen med duerne så er det 
ikke længere så overraskende. Som det også vil fremgå 
af den efterfølgende præsentation af slaget er her 
virkelig tale og rigtig dygtige duefolk. 

 
Freddi har haft brevduer i 41 år og Jenny har haft duer siden 1987. Begge er arveligt 
belastet idet deres fædre har haft brevduer i mange år. Freddi har på sine 41 år med 
brevduer haft slag ikke mindre end 9 forskellige steder og når vi så ved hvor mange år det 
tager, at få bygget en slagkraftig bestand op der er født på stedet, så sætter det alle hans 
fremragende resultater i et specielt relief. 
 
Han har flere gange været beskrevet i bladet for sine fantastiske resultater og jeg vil blot 
her nævne i korte træk nogle af de mange :  
Nr. 4 DM sport i 98 
GRUPPEMESTER sport i 98 i gruppe 2. 
7 X MELLEMDISTANCE MESTER både sport og åbent i sektion 11 og 22. 
3 X VINDER AF FORSVARETS VANDREPRÆMIE . 
1 X VINDER AF LANGDISTANCEN SPORT i sektion 22  
1 X VINDER AF LANGDISTANCEN ÅBENT i sektion 11. 
Dertil mere end 30 SEKTIONS- og GRUPPEVINDERE. 
 
Inden sæsonstart 2002 var det ikke de helt store forventninger slaget havde da det kun var 
3. sæson på denne slagadresse og flere af slagets duer var vendte duer. Da man flyttede 
blev der medbragt 48 duer og her efter sæsonen 02 er der kun 3 af disse duer tilbage.  
 
Men som sæsonen skred frem og det ene gode resultat efter det andet blev hjemfløjet 
havde man en god fornemmelse for, at det nok ikke gik så dårlig i år alligevel. Men som 



Freddi også meget ærligt erkender, at da sæsonen sluttede var der heller ikke plads til 
dårlige flyvninger.   
 
Hvordan startede det hele. 

Freddi startede med duer i 61 og er arveligt belastet 
fra sin fader, som igennem mange år også havde 
brevduer. I de første mange år fløj Freddi fra 
foreningen"060" Glostrup og siden hen fra "0242" 
Brøndby. Han var sammen med en sportskammerat 
medstifter og initiativtager til avlsslaget "NYHE", 
som i det meste af Skandinavien er kendt for at have 
leveret et utal at top avls- og flyveduer til mange 

forskellige slag både her i landet men også hos vores sportsvenner både i Sverige og 
Norge. Igennem årene har afkom af disse duer præsteret langt over 100 sektionsvindere og 
meget mere. 
 
For Jenny's vedkommende har hun haft egne duer fra 1987. Under eget slagnavn har hun 
også flere rigtige gode resultater og har bl.a. været nr. 3 til mellemdistancen i sektion 22. 
 
I starten af 87 flyttede Freddi så slag og duer til foreningen Haslev, som indtil hans 
ankomst ikke havde den helt store duemæssige bevågenhed landet over. Men i foreningen 
var der en meget store iver og vilje til, at blive bedre.  
 
Flere slag i byen arbejdede i flere år utroligt hårdt og målrettet for at komme i top og ikke 
mindst med Freddi's mange ideer og store viden lykkedes det, at Haslev er blevet en 
utrolig stærk "dueby" og i dag er foreningen med fremme år efter år og kan levere det ene 
topresultat efter det andet. 
 
I år 2000 flyttede Freddi og Jenny så til forening 018 Vordingborg og allerede i denne 
sæson er de så blevet mellemdistancemester åbent.  Det skal nok også hurtigt vise sig, at 
de i løbet af få år også her igen vil være med til, at bringe den engang så hæderkronede 
brevdue by med helt frem i teten af dansk brevduesport igen. 
 
Duerne. 
Der har i sæson 2002 været kapfløjet med 20 enkehanner og med ca. 20 par naturlige.  
Det er dog hovedsageligt enkehanner som tager præmierne. Til sæson 2003 kapflyves der 
med 24 enkehanner og 20 par naturlige samt 11 pindehanner.  
 
Det overvejes allerede nu, at der efter sæson 2003 kun skal kapflyves med enkehanner 
eller efter det totale system, da disse systemer er dem som kræver den mindste arbejds-
indsats i det daglige i hele flyvesæsonen. 
 



De ældre enkehanner kapflyver faktisk hver eneste uge men der tages altid hensyn til 
duernes tilstand når de vender hjem fra en flyvning og de skal på hjemkomstdagen vise, at 
de ikke er medtaget af den overståede flyvning.  
 
Inden afsendelse ser hannen som regel hunnen men med mit kendskab til Freddi ved jeg 
også at han har et utal af forskellige motivationsmetoder som han igennem sæsonen 
anvender. Enkehanner ser altid hunnerne når de kommer hjem fra flyvning.  
Parret er så ved flyvningens slutning sammen i varierende tid fra ½ time til næste morgen. 
 
Freddi har den tro, at lidt variation i dagligdagen og omgangen med enkehannerne er med 
til, at give dem en god motivation. Han er altid på udkig efter nye gode ideer til at 
forbedre deres resultater. 
 
Flyvekravene til et års duer er ikke så hårde som til ældre duer, de eneste krav som der 
sættes til et årige duer er, at de skal være i den bedre halvdel af de afsendte duer og 
specielt i vurderingen af de et åriges resultater i mod hinanden. Derudover stilles der ikke 
de store krav hverken til udseende eller formåen.  
 
Stammen/Sammenparring: 

Stammen af duerne er den samme som Freddi i snart 
30 år har arbejdet med nemlig grundstammen baseret i 
duerne fra hans eget avlsslag med stammerne 
DEWEERDT / VERMOTE / ROSSEL og DE KERPEL 
som de gennemgående og igennem årene er der 
indkøbt enkelte duer af top afstamning for hele tiden, 
at bevare den stærke og vitale bestand. 
 
 

Når duerne sættes sammen kigges der meget på afstamningen og ikke ret meget på 
duernes fysiske udseende. Der avles aldrig på en due hvis de er i den mindste i tvivl om 
duens formåen i avlen. 
 
Duerne sættes  altid sammen i starten af januar og når ungerne er 14 dage gamle tages 
hunnerne fra og hanner går herefter alene med ungerne. Parrene sættes så sammen igen 
omkring 14 dage før første sektionsflyvning. Med denne metode kan flyveduerne så holde 
deres slagfjer bedre hele sæsonen igennem. 
 
Daglige arbejdsrutiner. 
I kraft af sine mange års erfaring ved Freddi præcist hvordan han vil have det skal foregå 
på slaget og derfor har Jenny måtte kæmpe meget for at få blot nogle få af hendes ideer 
indarbejdet i slaget. De deltager begge aktivt i arbejdet med duerne.  
Men som Jenny siger så har han det bedst med at få lov til at bestemme. 
 



De er ikke rengørings fanatikere men slaget gøres altid meget grundigt rent én gang årligt 
med både gasbrænder og meget mere og derudover rengøres f.eks ungeslag ved at fjerne 
de store bunker under siddepladserne og gulvet rengøres et par gange om ugen. 
 
I flyvesæsonen bliver rengøringen dog lidt mere intensiveret hvor reder og gulvet hos 
enkehanner bliver gjort rent dagligt. Der bliver også brugt noget mere tid om sommeren 
hos duerne end om vinteren. 
 
Ungerne. 
Der tillægges hvert år 50 - 60 unger og som de siger så skal man tillægge så mange unger 
som man har plads og økonomi til så der er så mange at vælge imellem når de helt rigtige 
skal findes.  
 
De anvender en speciel optræning af ungerne der trænes et antal gange på forskellige 
retninger på ca. 30 km og altid som aften træninger med slip omkring kl. 21.00.  
Ungerne slippes herefter i hold a 10 og dette system har i 4 år i træk givet 
SEKTIONSVINDER på den første sektionsflyving med unger.  
 
Ungerne lukkes altid først ud omkring 1. april også selvom det er tidlige unger, dette 
gøres for at de har erfaring for, at på denne måde mistes der ikke så mange unger. Blandt 
andet fordi de er meget plaget af høgen. 
 
Sorteringen. 
En egentlig sortering finder sjældent sted idet duerne når de først som unger er sat på 
slaget, så er det udelukkende kurven som tæller. Når duerne bliver ældre er det også kun 
deres flyveresultater, som der lægges vægt på. 
 
Der er to faktorer som anvendes i en eventuel sortering  

• at når ungerne ligger i rederne så holdes dagligt øje med afføringen i 
reden og unger som har lind afføring eller meget vandholdig afføring 
fjernes. 

• at ungerne / duerne skal være stærk i skellettet fortil (stærk 
benbygning) 

 
Udover dette har Freddi igennem mange år udviklet et system hvor han næsten dagligt 
undersøger de enkelte ungers afføring og giver dem en form for point fra 1 - 10 laveste 
antal point hvis afføringen er meget våd og vandet. 
 
Dette 
 
 
 
 



Slaget. 
Slaget er bygget i 2 afdelinger en afdeling med 
flyveslag til enkehanner og naturlige og en afdeling  
med unger og avlsslag. I loftet er der trådloft med 
skydelemme som året igennem bruges til at regulere 
for varme og ventilation. 
 
Her ser vi afdelingen med unger og avlspar.  
 
 

Træning og Kapflyvning. 
Jenny og Freddi er langsomme startere når det drejer sig om træning og der trænes kun 
når vejret er godt og altid 30 km mod nord og det bliver til 2 - 4 træninger og dertil nogle 
enkelte træningsture med foreningen. Derudover har foreningen i sæsonens løb arrangeret 
træningsture om lørdagen, for duer som ikke er på kapflyving, fra Hillerød. 
 
 
Fodring. 
Der anvendes altid færdige blandinger efter årstiden og altid de bedste af slagsen, og der 
fodres ikke efter én bestemt mængde, men hele tiden med hensyntagen til at duerne ikke 
mangler noget. Freddi har dog en ide om, at han til tider ved bedre end de store firmaer 
og derfor mixer han nogle gange nogle af disse årstidens blandinger.  
 
På denne måde får han den helt optimale blanding efter hans mening til sine duer og dette 
er igennem mange års erfaring konstateret. (og når det har gået godt i så mange år hvorfor 
så ændre på dette). 
 
I fældetiden gives der ekstra tilskud af mange frøsorter med højt olieindhold. 
 
Der gives i avls- og fældeperioden tilskud i form af levertran ca. 1 gang pr. måned 
derudover anvendes ølgær, vindruekærneolie, hvidløg gives 2 - 3 gange ugentligt i 
fældeperioden og 1 - 2 gange ugentligt i avlsperioden.  
 
Udover dette gives der altid og hele året tilskud i form af grit / picksteen og vitamineral. 
 
I flyvesæsonen gives der the om lørdagen når duerne kommer hjem. 
 
Duernes sundhed er også et punkt som bliver taget meget alvorligt og alle optræk til 
infektioner o.a. behandles straks og i forbindelse med opstart af en sæson gives der altid 
en kur mod coccidier når duerne ligger på æg og en kur mod gulknop når der klækkes 
unger.  
 



I flyve- og avlsperioden fodres der 2 gange dagligt ellers kun en gang og aldrig på 
klokkeslæt, når der fodres en gang sker det altid over middag. 
 
Når flyve- og avlsæsonen er overstået må duerne klare sig selv og der gives ikke nogen 
form for medicin eller andre produkter af nogen art. De fodres en gang dagligt. 
 
Året rundt gives der dagligt rent vand. 
  
Organisation / Det sociale: 
Der lægges også meget vægt på omgangen med duerne, det sociale samvær og 
spændingen om lørdagen som nogle af de meste spændende og interessante faktorer i 
brevduesporten.  
 
Både Jenny og Freddi er begge meget engageret i brevduesporten og arbejdet i foreningen 
hvor Freddi er formand som han også har været i både 0100 Haslev og 0242 Brøndby og 
Jenny er sekretær og foreningens computerekspert og står som følge heraf for 
udregningen af duerne og betjeningen af computeren. 
 
 Årsag til de gode resultater : 
Efter at have været med i sporten i mange år og hørt et utal af foredrag vil jeg her forsøge, 
at beskrive min mening om årsagen til, at vi altid vil kunne finde Freddi i toppen af dansk 
brevduesport. 
 

• En af de få duefolk herhjemme, som har en helt enestående "dueforstand". 
 

• Han ved hvordan det optimale dueslag skal bygges og han går aldrig på 
kompromis med dette. 
 

• Han har en sjælden evne til, at altid få det optimale ud af sit dueslag og han har 
altid en bunke af gode ideer i baghånden. Det være sig hvis duerne er på vej til at få 
sygdomme eller hvis duerne mangler lige det sidste i at være helt i topform.  
 

• Som et sidste punkt har han igennem mange år altid været meget bevidst om 
hvordan han skulle komme videre i avlen med hans superstamme af duer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



018-99-0224 Es-due nr. 10 i sektion 22. 
En rigtig god kapflyver med flere placeringer. 
Medvinder af mesterskabet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100-96-0024 Es-due nr. 4 i sektion 22. 
En rigtig god kapflyver med flere placeringer  
Medvinder af mesterskabet 


