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Det er første gang, vi her i spalterne skal præsentere Michael 
Nielsen, 037 Kalundborg og det gør bestemt ikke denne mesterskabsartikel mindre interessant. Da jeg 
mener, at mange medlemmer ville kunne tage ved lære af Michael’s eksempel og de mange gode ideer og 
råd han her kommer med. 
 
Michael er en utrolig ihærdig brevduemand, som virkelig har indset, at ingen resultater kommer uden at 
der ydes en arbejdsindsats og i Michaels tilfælde ved jeg, at indsatsen har været særdeles stor, som 
også Jer læsere vil vide, idet beliggenheden i det nordvestlige hjørne af sektion 21 kræver en særlig 
indsats for at opnå topresultater. 
 
Michael er 32 år og er tilflyttet Kalundborg efteråret 1999 og startede op her med duerne i 2001. 
Michael har tidligere været medlem i sektion 11 i foreningen 0147 Yrsa, hvor han har fløjet med duer 
siden 1990. Årsagen til udflytningen fra København var, at Michael skulle have familieforøgelse. 
 
I starten med duerne i 0147 havde Michael en utrolig god støtte og hjælp hos de ”LOKALE” mestre i 
foreningen (Svend og Kim), hvor han havde mulighed for at ”suge” viden til sig og de to har været nogle 
utrolige værdifulde ressourcer, at trække viden fra. 
 
Tidligere resultater. 
I 1999 blev han nr. 5 til mellemdistance mesterskabet i sektion 11 sammen med hans lillebror Lars og nr. 5 
til Københavnsmesterskabet. I sæson 2001 blev han nr. 2 til ungemesterskabet i sektion 21 i anden 
division. I 2003 blev han nr. 2 Åbent og nr. 4 sport til mellemdistancen.  
 
Slaget. 

Slaganlægget, som Michael har vundet sine hidtidige 
resultater fra, er ikke et slot, men et virkeligt funktionelt 
dueslag, hvor der er tænkt over alle detaljer, slaget er på 
8½ kvm. I dette slag er der et lille rum til hunnerne og et 
rum med plads til 20 reder til hannerne.  
 



Derudover anvender han sit brændeskur på 2,25 kvm. til ungerne om sommeren, her er der en skillevæg og 
ca. ½ kvm bruges til hans forsøg med pindehanner.  
 
I forbindelse med bygning af slaget, blev der tænkt over alle detaljer og der er lagt termotag på fordi 
slaget vender mod vest og han var bange for, at slaget hermed blev for koldt. Den store mængde lys som 
så kommer ind i slaget bevirker, at han er nødt til, at parre sent for ellers fælder duerne for hurtigt.  
 
I sæson 2003 var duerne faktisk gået i fæld 2 uger før sæsonen sluttede. Derfor er det meget vigtig for 
alle, at lære deres slag at kende således, at så optimale forhold for duerne som muligt skabes. 
Parring / Flyvesystem /træning. 
Duerne flyves på det totale system (20 par) og af disse er ca. halvdelen 1 årige duer. Derudover har han 
forsøg i gang med pindhanner, han fik dog ikke dette til at fungere helt tilfredsstillende i sæson 2004 og 
mener selv, at her har han endnu noget at lære.  
 
Da han indtil nu på slaget har haft få ældre duer, skal de 1 årige duer som følge heraf bidrage med 
deltagelse på flyvningerne og der afsendes 1 årige duer på alle mellemdistanceflyvningerne. 
 
Avlsduerne har han sammen med sin bror Lars og de har et meget stærkt og velfunderet avlsmateriale, så 
han har ikke behov for, at avle på egne duer. Derfor parres hans duer først i midten af marts måned og 
æggene flyttes fra avlsduerne til egne duer, som herefter mader ungerne op. Når ungerne er ca. 14 dage 
gamle, fjernes hunnerne og herefter er det hannernes opgave, at made ungerne færdige. Når ungerne 
tages fra, bliver hannerne sat på enkesystemet. Parringstidspunktet bliver indrettet således, at ungerne 
hvert år kan tages fra ca. 14 dage før den første Ddb flyvning. 
 
Ungerne kapflyves ikke, da Michael dels parrer sent og dels mener, at det ikke gavner duens præstationer 
når de bliver ældre. Derimod mener han, at man via egen træning kan give ungerne samme erfaring og 
risikoen for tab af ungerne er mindre. Det har også vist sig, at han hvert år kun mister ganske få unger og 
resultaterne med de 1 årige duer står fuldt og helt mål med andre, som flyver deres unger hårdt. Tabene 
med 1 årige duer er ikke større end hos andre. 
 
Ser man som eksempel på sæson 2004 i sektion 21, har det været en hård sæson med ungerne og her har 
de fleste konkurrenter mistet mange gode unger og sættes derved tilbage, imens har Michael kunne set 
på sine egne unger og følge deres sunde og positive udvikling.  
 
Det eneste man skal huske er, at ungerne skal trænes et par gange om ugen og disse træninger er for 
Michaels vedkommende på optil 100 km. Inden sæsonen trænes der ca. 10 gange på forskellige afstande 
som er meget afpasset efter vejret derudover lægges der meget vægt på lidt længere træninger sidst på 
sæsonen for her at kunne holde duerne med fremme i resultatlisterne når de ellers måtte være ved at 
tabe lysten. I slutningen af sæsonen anvendes der også mange forskellige motivations tekniker. 
 
En lære man kan få af de mange mesterskabsartikler som bringes her i bladet er, at der er mange 
forskellige måder hvorpå, man kan opnå gode resultater med sine duer, og derfor har Michael den mening, 
at man IKKE skal lægge for meget vægt på hvordan pasning af duerne hos den enkelte mester udføres.  
Det vigtigste i alle tilfælde er, at hver enkelte bruger sin sunde fornuft og husker, at der er mange veje 
til toppen.  
 
Sortering. 
Sorteringen sker hvert år søndagen efter den sidste Ddb flyvning, og dette er en god regel fordi tiltroen 
til duerne stiger, jo længere man kommer væk fra den aktuelle sæsonen. Derfor fjernes de svageste duer 
straks. Kendskab til duebestanden gør også, at Michael ved, at hans hunner først bliver rigtigt gode som 2 
årige eller ældre, og derfor overlever 1 årige hunner hvis de blot kommer stabilt uden at bumle. Hannerne 
derimod skal være med fremme fra deres første sæson.  



 
De gamle hanner skal have været placeret på Ddb flyvninger med en placeringers procent på min. 33 %,  
men det vurderes ud fra den enkeltes opnåede resultater samt disses sværhedsgrad.  Kravene til de 1 
årige hanner er, at de skal deltage på 5 - 6 Ddb flyvninger og heraf skal min. 20 % af disse være med 
placeringer. 
 
Medicin og foder. 
Duerne stand fodres i sæsonen med diætblanding og de mange træninger holder duerne i form og i ”kamp” 
vægt, efterhånden som sæsonen skrider frem, anvendes til de lidt længere Ddb mellemdistance 
flyvninger en noget kraftigere flyveblanding. 
 
Medicin bruges ikke med mindre duerne viser specifikke sygdomstegn, og der tages altid kontakt til en 
dyrlæge i sådan tilfælde, men indtil nu har han været sluppet for dette, via hans arbejde i 
medicinalindustrien ved han også, at al medicin har en eller anden bivirkning og især de ellers meget 
populære ”blind”kure, som mange brevduemænd bruger har meget stor indflydelse på duens tarmflora. 
Han er også vidende om, at mange efter en sådan kur bruger vitaminer for at rette op på dette, men hvis 
duens evne til at optage foder svækkes (ja selv i kortere perioder) har man sat sig bagefter. 
 
Der anvendes et produkt til styrkelse af tarmfloraen ved hjemkomst fra hårde flyvninger. 
 
Målsætning. 
Som de fleste af Jer læsere nok vil kunne udlede af denne artikel er, at Michael er MEGET resultat-
orienteret og han satser meget specifikt. Derfor flyver han stort set kun de flyvninger, som tæller til det 
pågældende mesterskab, som han satser på. Alle andre stationer han deltager på er udelukkende som en 
form for træning / opvarmning til mellemdistanceflyvningerne. 
 
Målsætningen for den kommende sæson er ikke 100 % klar, men mellemdistancen har altid været det, som 
han har fundet de største udfordringer i, idet dette mesterskab omfatter de fleste flyvninger og derved 
skal man være god mange gange i en sæson. Men da bestanden på slaget til sæson 2005 indbefatter en del 
ældre duer, gør selvfølgelig, at han tænker meget omkring langflyvningerne . 
 
Men Michael betoner meget, at en ting er helt sikkert uanset hvad årets satsning bliver, så bliver det kun 
efter et af mesterskaberne.  
 
Med en grundig planlægning i vintermånederne er der kun nogle små justeringer i sæsonen som skal til, på 
denne måde undgås nogle af de dumme fejl, samt de mest optimale forhold opnås for duerne lige fra 
starten, således at man ikke er sat bagefter konkurrenterne allerede fra start.  
 
Jeg ved også, at Michael har udviklet sit eget lille program til analyse af flyveresultater og dette program 
bruger han til, at holde øje med og analysere sine konkurrenter og bl.a. har jeg fået fortalt, at han i denne 
sæson 1 til 2 uger før det skete, havde forudset et lille form dyk hos en af hans hårdeste konkurrenter i 
denne sæson. 
 
Hvad har ikke lykkedes / lykkedes godt i den forgange sæson. 
Starten på sæson 2004 med det lidt kolde vejr i maj måned var utroligt godt for slaget, idet hele taget 
er lavet af klart termotag, hvor lyset og varmen kunne komme ned i slaget. Derfor havde han ikke de 
problemer, som andre sportsfæller havde, hvor det kneb med, at få duerne i den rettet kampform fra 
starten. Det kan nævnes, at da alle andre ”PEB” over temperaturen i slaget, der havde Michael 20 grader 
og hannerne var i topform. 
 
Eneste ting som ikke fungerede perfekt i sæson 2004 var, at han siden starten med duerne i Kalundborg 
ikke har haft nok gode hunner, idet han i sæson 2002 kun fik 7 hunner af hele sit ungekuld (38) unger. 



Dette handicap har han slæbt rundt med lige siden og først til den kommende sæson 2005 rettet op på og 
han har nu den bestand af top hunner der skal til, om hjemfindingsevnen så er i top vides endnu ikke, men 
de viser rigtigt gode takter.  
 
Stammen af duer. 
Kvaliteten af duerne på slaget er af højeste prioritet, derfor kalder Michael sin stamme for ”GODE 
DUER” og der lægges udelukkende vægt på superduer. Derfor er dette også stort set det eneste 
kriterium ved indkøb af nye duer, hvor der udelukkende kigges på flyveresultater i generation efter 
generation og der skeles ikke til hvorfra duerne kommer.  
 
Ved indkøb prøver de altid, at købe de gode duer, som har lavet resultater og ikke børn efter disse, da 
risikoen for nitter er større jo længere man kommer væk fra den der har præsteret resultatet.  
Det er også en regel, at danske duer foretrækkes idet disse har klaret sig under de danske flyveforhold 
og de der ved har bevist deres evner i vores konkurrencer. 
 
En lære sætning som Michael og Lars har lært sig i opbygningen af deres avlsslag er, at selv om den gode 
due kan blive dyr så er det i længden dyrere, at købe børn efter disse, og skulle det under en auktion vise 
sig, at den rigtige due bliver for dyr, så er det bedre, at gemme pengene til næste chance end blot at 
købe en anden.  
 
Jeg ved også, at når Michael går på en auktion i Danmark, så er han utroligt godt forberedt og har 
gennemanalyseret den aktuelle bestand af duer, som er til salg og ved alt om resultater m.m på den 
enkelte due. 
 
For at bevare den høje kvalitet af duer lægges der meget vægt på en hård sortering, suppleret med 
indkøb af duer fra en bestand af samme eller bedre kvalitet. Derudover byttes / hentes duer hos især 
Kim og Lisbeth i 0147 Yrsa, da deres stamduer er mere eller mindre i familie med dem som Michael 
arbejder med.  
 
Gode/dårlige/sjove oplevelser. 
For Michael er det den største fornøjelse, at færdes hos sine duer og håndtere dem, samt den 
planlægning der sker igennem hele sæsonen. En ting er dog helt sikkert, Michael er og bliver en 
mesterskabsflyver, og han syntes det er sjovt og spændende, at sætte sig et mål og så forfølge dette 
efter alle kunstens regler, derfor mener han også at spændingen og ”gamet” med duerne er i løbet af ugen 
og ikke i weekenden. 
 
Men planlægning og udvælgelsen af de duer som skal deltage på den enkelte flyvning, samt EGEN analyse 
og forholde sig til vejrprognoserne er en del af ”gamet” og herefter er det blot tilbage, at afvente og se 
om de tiltag og de duer som han har udvalgt kan leve op til forventningerne.  Her kunne man tilføje at hvis 
ikke resultaterne modsvarer forventningerne ligger fejlen hos duemanden og ikke hos duerne, idet 
duemanden ikke har forberedt / opfyldt duernes krav. 
 
 
Afslutning. 
Til slut i denne artikel vil jeg give ordet til mesteren selv for nogle betragtninger om fremtiden, som jeg 
syntes er spændende og lærerig læsning for andre.  
 
Michael hører til den unge generation af brevduemænd, og ønsker derfor også at sporten er bæredygtig 
om 15 år. Derfor mener han, at man må bide i det sure æble, og gøre sporten rentabel, for ikke økonomien 
går af fløjten. Heri ligger der mange diskussioner forude fordi, det faldende due tal ikke harmonerer med 
faldende udgifter til transport af duer.  
 



Han håber dog at vores dejlige sport kan bestå, selvom medlemstallet om 20 år er væsentligt færre end i 
dag. Men alle må indse, at vi skal tage nogle beslutninger i både Ddb/sektions regi , som ikke er populære. 
 
Gode råd til nye i sporten. 
Find som jeg gjorde, nogle dygtige due mænd du føler du kan stole på, og lyt til dem. Her kan du få råd og 
vejledning, spørg hellere engang for meget end en gang for lidt. Når du har fløjet nogle sæsoner, så 
anskaf dig duer af god kvalitet, og så kommer resultaterne.  
 
Det bedste råd til nybegyndere, hav tålmodighed.  
Da jeg startede op i 2001 var jeg fyr og flamme for at komme i gang, derfor fløj jeg mine unger, men 
sendte kun et par stykker ad gangen, og havde ca. 80 unger. Derfor smed jeg dem ikke alle væk, året 
efter i 2002 deltog jeg kun når vejrudsigten var optimal.  
Dette betød, at jeg faldt hurtig fra til mesterskaberne, idet vejret ikke altid er solskin, men betragt 
dette, som en investering i fremtiden. I 2003 havde jeg et superhold, som jeg stadigvæk har glæde af.  
 
Til slut vil Michael gerne sige tak til de som indirekte har været med til at skabe mesterskabet. Der tales 
meget om, at brevduesporten er en egoist sport, derfor vil han betone, at i hans tilfælde har det ikke 
været sådan og han vil gerne sige tak til Tony Petersen 037, som er fast makker med Michael i træningen 
af duerne og dette er med til, at holde duerne i form til sæsonens strabadser. En tak skal også lyde til 
Michaels bror Lars, som han har avlsduer sammen med, og de to har mange hyggelige stunder omkring 
avlsmaterialet. 
 
Sidste og ikke mindst en tak til Else og Svend 0147 Yrsa og til Kim og Lisbet 0147 Yrsa for rigtig mange 
gode og lærerige timer omkring duer, og fordi de tog ham under deres ”vinger” og lærte ham hvordan man 
flyver med duer. 
 
Held og lykke med sæson 2005. 
 
Til slut vil jeg som forfatter til artiklen og lige nævne, at Michael er nyvalgt formand for 037 Kalundborg 
og jeg glæder mig til, at se og være med til, at drøfte og bearbejde nogle af hans mange rigtige gode 
ideer til gavn for både Kalundborg og for brevduesporten som helhed.  
 
Yderligere information omkring Michael og hans duer kan du få på hans hjemmeside  
 
http://www.brevduen.com/037michael/ 
 
 
Info om mesterskabsduerne. 
 

037-02-231A:  
1000 Point fra Neumunster 
1000 Point fra Braunschweig 
 
231 er af vores stamhan 225-92-694, som var medvinder af 3 
langflyvermesterskaber. 694´s børn og børnebørn havde 7 af de 11 andele 
til Larses Mellemdistance mesterskab i 2000. 
231´s mor (147-97-796), er søster til 095-93-439 Landets hurtigste due 
fra Berlin 1996. 796 er ligeledes søster til 095-95-593 sektionsvinder fra 
Arnhem. 

 
 



037-01-936U: 
971 Point fra Nässjö. 
936 Blev i 2003 sektionsvinder fra Skøvde med et forspring på 12 
minutter til nr 2. 
 
Hun er min bedste hun nogensinde med 17 placeringer på 3 sæsoner, og 
er nu sat på avlslaget.  
Faderen er 147-98-229 som var medvinder af Lars’s 
mellemdistancemesterskab. Moderen stammer tilbage på på stamhannen 
694. 
 

 
 
 
037-02-210A: 

1000 Point fra Ørebro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
037-01-930A: 

 
1000 Point fra Jønkøping 
Faderen 095-93-439 var selv en god flyver med 21 placeringer, hvor hans 
bedste var i 1996 fra Berlin, hvor han var den hurtigste due i landet af 
6888 duer. 439 er bror til 095-95-593 Sektionsvinder fra Arnhem, og 
fløj 22 placeringer hjem. 439 er ligeledes bror til vores gode avlshun 147-
97-796, som har tillagt flere gode duer bla. 037-02-231. 
Moderen 147-98-217 er datter af 225-97-447 Sektionsvinder fra 
Jønkøping, og medvinder af Larses mellemdistance mesterskab i 2000. 
217 søster til flere gode flyveduer bla til 147-98-254, som i 2000 blev 
sektionsvinder fra Hannover, og landet hurtigste due med 7966 duer til 
start. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



037-01-970A: 
1000 Point fra Bremen 
Faderen 147-95-634 "Mikkel Beck" er en perle, Han lavede flere top-
resultater, og var med til at vinde Larses Mellemdistance mesterskab 
i 2000. Han har avlet flere super duer, og ligger bla. bag på min 
superhun 037-01-936. Mikkel Beck er barnebarn efter vores stamhan 
694. Faderen 225-94-431 pryder avlsslaget hos Kim & Lisbet. 431 har 
ligeledes tillagt 037-01-1222, som er medvinder af mit mellem-
distancemesterskab. 
Moderen 071-92-430 var en fantastisk flyver med 26 placeringer, 
hos Dennis Madsen 071, som vi indkøbte på hans ophørsauktion. 
430´s mor 071-90-010 var sektionsvinder fra Osnabrück, og 
hjemfløj 40 placeringer.  

 
 
037-01-976A: 

971 Point fra Vetlanda: 
976 er bror til 037-02-231 (se omtale der) 
 
 
 
 
 
 
 
 

037-01-1222A: 
1000 Point fra Skøvde 

 
037-01-1222 er halvbror til 147-95-634 "Mikkel Beck". Faderen 
225-94-431 pryder avls-slaget hos Kim & Lisbet Hansen 0147. 431 
er efter vores Stamhan 225-92-694. 
 
 
 
 
 
 

 
 
037-01-1225U: 

1000 point fra Soltau. 
 
1225 er en foræring fra Kim & Lisbet Hansen 0147 "Yrsa", og er efter 
deres superhan 288, som bla. var sektionsvinder fra Skøvde.  
 
 
 



 
 
037-02-224A: 

1000 point fra Markaryd 
 
037-02-224 er et barnebarn af 694, hvor faderen er 147-99-818, som 
er den bedst byggede han fra 694. 224 er redebror til min gode hun 
037-02-225U, som desværre udeblev fra Ørebro, men hun blev dog inden 
Områdevinder fra Nässjö. En anden søster er duen 037-03-320U som 
også i har vist hun er værd at samle på. 

Moderen er duen 037-99-689U, og er søster til en 3 dobbelt sektionsvinder, samt flere andre top 
flyvere, hos Tony Petersen 037.  
 
037-03-334A: 

037-03-334 blev tillagt på de 2 bedste 1-års duer i 2002, nemlig 
hannen 037-01-938, og hunnen 037-01-1241. 938 forsvandt desværre i 
sæsonen i år efter at have været en af min bedste hanner i de 2 år jeg 
har boet i Kalundborg. 
Moderen 1241 blev desværre taget inden aflevering til Soltau af min 
nabo´s kat. 1241 er iøvrigt medvinder af mit mesterskab, og er en 
foræring af Kim & Lisbet Hansen. Hun var områdevinder med 1000 
point fra Hannover. Hun var en kanon hun, som var med fremme, 
allerede som 1-års fra den hårde Magdeburg.  
 


