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Mellemdistancemester 
SPORT -Sektion 12. 

 

Jørgen og Tim – 0148 Hedehusene 
 

Det er ikke første gang, at makkerparret Jørgen og Tim (far og 
søn) vinder et mesterskab. Igennem de seneste år har de haft 
mange topresultater til primært mellemdistancemesterskaberne 
både på sport og åbent i den meget stærke sektion 12. Det skal 
også lige nævnes, at de også blev nr. 2 til 
mellemdistancemesterskabet åbent i sæson 2003.  
 
Nedenstående liste over mesterskaber i sæson 2003 er et bevis på 
en rigtig god sæson og jeg er helt sikker på, at det ikke er sidste 
gang bladets læsere hører om det makkerpar. 

 
SEKTIONEN 

Nr.1 til Mellemdistance sport i sektionen. 
Nr.2 til Mellemdistance åbent i sektionen. 
Nr.23 til Langdistance sport i sektionen. 
Nr.19 til Langdistance åbent i sektionen. 

Nr.27 til DM-supermesterskab sport. 
Nr.38 til DM-supermesterskab åbent. 

1 x Sektionsvinder. 
Nr.8 Es-due hunner National.  
Nr.2 Es-due hunner sektionen  

Udover mesterskaber og topplaceringer er det også blevet til en lang række enkelt stående 
topresultater på de mange flyvninger de har deltaget i. Siden 1996 har de vundet 7 x Sektionsvinder 
og mange andre topplaceringer imellem de 10 første.  

At det lige skulle være fra sæson 1996 de gode resultater begyndte at komme, skylder jeg læserne 
en forklaring på. Efter at de i mange havde fløjet 3 generationer sammen blev der i efteråret 1995 
bygget et nyt dueslag på nuværende adresse og samtidig med dette blev der lagt en fast strategi, som 
vel nok de fleste mangler at lægge.  

Slagplanen havde 5 hovedpunkter 

1. Hvordan skal slaget bygges op? 
2. Hvad skal vi flyve efter ? 
3. Skal vi have blodfornyelse ? 
4. Hvor mange duer skal vi have ? 
5. Hvilket flyvesystem vil vi flyve efter ? 



Alt sammen nogle meget vigtige punkter og specielt punkterne 3 til 5 kunne vi vel nok alle sammen 
engang imellem tage op til revision og ad denne vej sætte nye mål.  

Siden da er strategien fuldt til punkt og prikke og kun i sæson 2003 har de afviget herfra nemlig 
med også at deltage i lands- og langflyvningerne for at se hvor langt de komme frem til 
Danmarksmesterskabet og som bedste slag i sektion 12 på disse mesterskaber lykkedes det jo 
ganske godt.  

Starten med brevduer. 
 

Jørgen har været vokset op med duer idet også han far har haft 
brevduer igennem mange år og Jørgen bror Niels er også medlem 
i foreningen. Jørgen blev meldt ind i foreningen i 1969 og han fløj 
i flere år sammen med sin far indtil efterået 1995 hvor der blev 
bygget et nyt slag på den nuværende adresse på Hyrdevangen i 
Hedehusene.  
I 1997 blev Tim også medlem af foreningen og Jørgen og Tim 
flyver i kompagniskab. 
 

Slaget.  

Slaget på Hyrdevangen i Hedehusene vender mod vest det måler 2,44 m i bredden og er 4,88 m 
langt. Det er udvendigt er det beklædt med vandfast krydsfiner, taget er der klare plader der er med 
til, at holde på varmen om natten. Ligeledes er gulvet fuldt isoleret så der ikke på nogen måde kan 
komme kulde nede fra.  
 
Slaget er opdelt i 3 rum, hvoraf de 2 rummer på henholdsvis 16 og 8 enkehanner. 
Som en ekstra motivation er rederne i slaget med de 16 reder placeret overfor hinanden således, at 
hanner sidder og holder øje med hvad de andre foretager sig og netop dette har makkerparret set, 
som en ekstra motivation i dagligdagen i flyvesæsonen.  

I den sidste slagafdeling er indrettet med siddetrekanter til hunnerne.  

Avls slaget rummer 8 par og i tilknytning til dette er der lavet en lille voliere hvor avlsduerne kan 
gå ud i og få frisk luft og bad når dette er nødvendigt. Derudover har de nogle enkelte avls par som 
er hos andre sportsfæller. 

Ungeslaget er i efteråret 01 / 02 bygget om og rummer nu plads til 80 unger og slaget er indrettet 
med skrå siddepladser og med tremmer på gulvet – dette for, at lette rengøring og for at unger 
derved undgår at komme til at sidde i deres eget møg. I ungeslaget er der også opsat 12 mindre 
reder hvori vinterunger kan danne par.  

Slagets beliggenhed gør at duerne kommer i form lidt senere end andre steder og dette er man 
ganske klar over. Indtil videre har det ikke været noget problem og man over satser heller ikke i 
starter før man ved at duerne er i topform. 

 

 

 



Kapflyvningsmetode. 

Der kapflyves efter det totale system med alle 24 par. I den ene afdeling hvor der er 8 reder er det 
det næsten altid de et årige duer, som får plads.  

Både hanner og hunner er med fremme på dette system men hunner er samtidigt utrolige stabile og 
tager hvert år mange placeringer.  

Det totale system praktiseres på den facon, at slaget med rede er det fast holde punkt og 
redeafdelingen med siddetrekanter benyttes som opholdsrum. Når enkehunner kommer ud om 
aftenen bliver de lukket ind i afdelingen med reder og får bliver herefter lukket inde i deres egen 
rede hvor de får lov til, at være nogen tid. Senere bliver de fodret i afdelingen med siddetrekanter 
hvorfra enkehanner lukkes ud. Hunner løber selv over i dette slag efter nogle få oplæringsgange i 
starten af sæsonen.  

Alle duer er på vinger hver eneste weekend undtaget herfra er bummelanter eller duer som af den 
ene eller anden årsag ikke er friske nok til at sende. 

Ungerne deltager i alle 5 – 6 klub 6 flyvninger og hertil er der Alvesta i Sverige på ca. 200 km og 
endelig Soltau på ca. 325 km til de sidste 2 flyvninger vælges et mindre antal unger ud til, at deltage 
på disse.  

Træning. 
De gamle duer trænes kun nogle ganske få gang 2 – 3gange på ca. 20 km på egne træninger herefter 
deltager de stort set her uge i de lokale træningsflyvinger med klub 5, som også flyves hele sæsonen 
igennem hver lørdag på ca. 100 – 120 kilometer. På disse flyvninger deltager der fra 500 – 800 hver 
eneste uge og disse flyvninger er fantastiske til at give, de unge duer rutine, succesoplevelser og 
samtidig lærer dem, at stå rigtigt af.  
 
Unger trænes flere gange ca. 10 – 20 gange på korte ture på 10 – 15 og 20 kilometer idet Jørgen og 
Tim mener, at det er vigtigt for unge duer, at få massere af succesoplevelser.  
 
Stammen af duer.  
Da man besluttede sig for at lægge en ny slagplan i efteråret 1995 besluttede man samtidig at 
fremtidige anskaffelser mht. blodfornyelser skulle ske ud fra nogle velovervejet principper om, at  
Alle nye duer fremover skulle have et fællestræk nemlig med masser af vinderblod på stamtavlen 
og efter dette koncept er der de sidste 4 -5 år anskaffet den ene top due efter den anden og her er det 
værd at bemærke at det ikke blot er indenlandske top duer eller deres afkom der anskaffes men også 
børn eller børnebørn af nationalvindere i Belgien eller Holland eller duer så tæt på disse som 
muligt.  
 
Også duer som har vist deres værd i avlen har byttet adressen til deres fantastiske avlsslag og dette 
vil helt sikkert være med til, at vi vil se dette makkerpar i toppen af resultatlister i mange år 
fremover.  
 
Stammen på slaget i dag er fra Robert Venus / Vermote og Deweerdt  og andre top duer fra 
Danmark. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pasning af duerne. 

Alt det praktiske arbejde på slaget er de fælles. I flyvesæsonen 
renser de hver engang dagligt.  
 
Omkring fodringen og vandingen er det værd at bemærke, at 
Jørgen og Tim har en meget vigtig regel. De giver aldrig noget i 
vandet hverken medicin eller vitaminer. Da de mener, at dette er 
den største smittekilde for diverse sygdomme og at det er meget 
forskelligt hvor meget hver enkelt due drikker.  
 
Duerne fodres i flyvesæsonen med en topflyvblanding og de 

fodres altid på gulvet i et trug. Den øvrige del af sæsonen gives der blandinger af de bedste efter 
sæsonen. Fodret tilsættes i flyvesæson en olieblanding et par gange om ugen. 
 
Der gives årligt en kurv mod gulknop og mod coccidier. I flyvesæsonen gives der kun 
undtagelsesvis kure.  
 
Parringen. 
Der drives vinteravl på alle duer dette af hensyn til, at ikke stresse flyveduerne lige inden sæsonen 
med den krævende opmadning og samtidig mener man, at duerne holder bedre deres slagfjer.  
 
De måde man sætter duerne sammen på sker på flere forskellige måder. Der praktiseres både 
stammeavl primært på de gamle Vermote og Deweerdt duer. Krydsningavl og ende sættes der tit 2 
topflyvere sammen for at bevare det gode flyveblod og endelig sætter man også 2 af de bedste 
unger sammen for, at se om der kan komme en topdue på første avlen efter en god unge, hvilket vi 
jo har se på mange udenlandske stamtavler.  
 
 
Sortering af duerne. 
Sorteringen af duerne sker primært ved kurvens hjælp som er den vigtigste faktor ved sortering af 
duerne. Herudover bliver ungerne håndsorteret en enkelt gang og her er de vigtigste faktorer gode 
muskler / vinger og et stærk skelet.  
 
Der kigges også efter om ungerne har søskende der flyver eller har fløjet godt. Disse har fortrin for 
mere uprøvede og ukendte duer.  
 
Der stilles ikke de store krav til unger og et årige omkring kapflyvningsresultater her er det vigtigste 
at duerne viser evner og vilje til en gang imellem at være de første på slaget.  
 
De gamle duer skal være i bladet og her er det ikke altid lige vigtigt hvilken placeringer de har 
opnået og der er heller ikke et fast antal placeringer de skal opnå. 
 
 
Hvad lykkedes ikke i den forgange sæson.. 
Der er ikke meget, at skrive under dette punkt da stort set alle de mål, som før sæson blev sat er 
blevet opfyldt. Det primære mål var at vinde et mesterskab og det lykkedes, som læseren kan regne 
ud se i denne artikel, det andet mål var at lave et godt resultat til Danmarksmesterskabet det 
lykkedes også og her var slaget det bedste slag i sektion 12. 



 
Eneste lille minus i det planlagt for sæson 2003 har været ideen om, at lade de et årige duer være 
parret i starten af sæsonen og beholde deres partnere lidt længere end de andre duer således, at disse 
unge duer kunne være med til give topresultater, i den sidste del af sæsonen hvor også de ville blive 
fløjet efter det totale system. Men dette gik ikke helt efter planen og det er helt sikkert sidste år man 
prøvede dette.  
 
Man havde også prøve til denne sæson med mørklægning af ungerne for at disse bedre skulle holde 
fjerne til de sidste ungeflyvninger – med dette system kunne man umiddelbart ikke se nogen 
ændringer i resultater på ungerne end tidligere. 
 
Organisation. 
Omkring det organisatoriske er Tim valgt ind i bestyrelsen for sektion 12 og er i øvrigt en meget 
dygtig designer af hjemmesider bl.a. slagets egne side www.brevdueslaget.dk hvorfra mange af 
denne artikels oplysninger her hentet. 
 
Jørgen er med i bestyrelsen i 0148 og er en af drivkræfterne i den i Danmark ”verdensberømte” 
udstilling i Hedehusene for hele region øst, der det ene år efter det andet er en kæmpe succes med 
større og større tilslutning til udstilling og arrangementet i hele taget.  
 
Inspiration. 
For hele tiden, at holde sig ajour med udviklingen i den internationale brevdueverden har Jørgen og 
Tim igennem lang tid abonneret på et udenlandsk brevdueblad hvori der er mange interessante 
artikler fra de bedste slag i både Holland og Belgien og også alle relevante resultater fra de 
anerkendte flyvning.  
 
Igennem dette blad og via mange timer foran computeren og brug af internettet finder de så frem til 
de meste interessante og kommende topslag. Nogle af disse slag aftales der så besøg hos. Da de  
sammen med 2 foreningskammerater hvert år tager på 2 ture primært til Belgien. De er som regel af 
sted i Marts måned og igen i September / Oktober måned.  
 
Disse ture har de så tilrettelagt hvilke topslag de vil besøg og arrangeret alt dette på forhånd, så de 
bliver vel modtaget når de kommer frem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Resultater 2003. 
 

Jønkøping 25/5. 268,152 km.  Nr. 78-121-184 (3/8) af 997 duer. 

Jønkøping 25/5. 268,152 km. Nr. 180-198 (2/7) af 991 duer. 

Soltau 31/5. 337,006 km.  Nr. 10-82 (2/4) af 805 duer. 

Nässjö 31/5.  270,173 km.  Nr. 4-20-22-50-101-108 (6/8) af 1017 duer. 

Bremen 7/6. 358,746 km. Nr. 76-82 (2/5) af 759 duer. 

Skøvde 7/6. 323,501 km. Nr. 47-64-87 (3/10) af 881 duer. 

Münster 14/6. 508,412 km. Nr. 45 (1/4) af 560 duer. 

Ørebro 14/6. 439,560 km. Nr. 7-18-21-123 (4/6) af 660 duer. 

Regensburg 21/6. 737,974 km. Nr. 1 (1/3) af 39 duer. National Nr. 4 af 871 duer. 

Braunschweig 21/6. 394,844 km. Nr. 9-86-96 (3/7) af 596 duer. 

Vetlanda 21/6. 265,734 km. Nr. 4-48-90-113 (4/7) af 806 duer. 

Hannover 28/6. 397,268 km. Nr. 8-16-19-95 (4/7) af 807 duer. 

Nässjö 28/6. 270,173 km.  Nr. 52-58-110-120-144-161 (6/9) af 1134 duer. 

Borlænge 5/7. 569.180 km. Nr. 55-90 (2/4) af 479 duer. 

Hof 6/7. 594,066 km. Nr. 16-20 (2/4) af 458 duer. 

Braunschweig 12/7. 394,844 km. Nr. 5-26-44-46-66 (5/7) af 554 duer. 

Jønkøping 12/7.  268,152 km. Nr. 7-11-18-40 (4/8) af 835 duer. 

Hudiksvall 19/7. 741,494 km. Nr. 50 (1/3) af 335 duer. 

Limburg 19/7.  651,276 km. Nr. 19 (1/3) af 326 duer. 

Hannover 26/7. 397,268 km. Nr. 14 (1/5) af 546 duer. 

Skøvde 26/7.  323,501 km Nr. 13-14-47-96 (4/5) af 584 duer. 

Ludvika 2/8. 526,998 km. Nr. 25-26-36-65 (4/7) af 358 duer. 

Soltau 9/8.  337,006 km. Nr. 2-57-97 (3/6) af 653 duer. 

Soltau 9/8.  337,006 km. Nr. 28 (1/7) af 239 duer. 

 
Mesterskabsduer 2003. 
Vetlanda   148-99-143 nr. 4 af 806 duer. 950 pr. 
Soltau  148-99-169 nr. 2 af 653 duer. 980 pr. 
Braunschweig  148-99-169 af 5 af 554 duer. 993 pr. 
Hannover        148-99-169 nr. 14 af 546 duer. 933 pr. 
Nässjö    148-99-170 nr. 58 af 1134 duer. 937 pr. 
I Jønkøping     148-99-173 nr.78 af 997 duer 922 pr.  
Braunschweig 148-00-193 nr. 86 af 596 duer. 903 pr. 
Örebro           148-00-217 nr. 7 af 660 duer. 982 pr. 
Jønkøping      148-00-217 nr.11 af 835 duer 959 pr. 
Nässjö            148-00-217 nr. 20 af 1017 duer. 979 pr. 
Soltau            148-00-225 nr. 10 af 805 duer 975 pr. 
Bremen       148-00-225 nr. 76 af 759 duer. 927 pr. 
Hannover         148-01-306 nr. 8 af 807 duer. 966 pr. 
 
På foto af mesterskabsduerne mangle 148-00-225 han kom ikke fra Hof. 



 


