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af Henrik Tagensen

PÅ EN VIDUNDERLIG SØNDAG MOR-
GEN, HAVDE JEG LANGT OM LÆNGE 
FÅET FUNDET DEN FORNØDNE TID 
TIL, AT KIGGE LIDT NÆRMERE PÅ ET 
AF DE SLAG JEG HAR FULGT GEN-
NEM LÆNGERE TID. TUREN DENNE 
HERLIGE DAG MED SOLEN PÅ HIMLEN, 
SKULLE GÅ TIL DET NORDJYSKE, NÆR-
MERE BETEGNET NORDJYLLANDS 
HOVEDSTAD ÅLBORG. 

Ålborg er og har altid været en tem-
melig stærk brevdue by, med flere slag 
der år efter år markerer sig i toppen af 
dansk brevduesport. 

Et af slagene har så i sæson 2017 
endnu engang fået det til at gå op i en 
højere enhed, med et væld af topplace-
ringer, mesterskaber o.l. til følge. 

Det kommer nok ikke bag på nogen, 
at der er tale om Brian Jensen 074 
”Vejgaard”, da han altid er at finde i 
den rigtige ende af resultatlisterne. 
Ikke mange mesterskaber og præmier 
har Brian til gode, for han har stort set 
prøvet at vinde alt. 

Selvom Brian har prøvet ”det hele”, 
så hviler han ikke på laurbærrene, der 
skal vindes…og det helst på alle af-

stande og der arbejdes konstant for at 
blive bedre. 

Tidligere har Brian vundet næsten 
alle mesterskaber lige fra mellem og 
langdistancemesterskaber i sektion 
og gruppe til Danmarksmesterskabet 
i 2003. Selv landets hurtigste fra Ant-
werpen (2010) har han haft.
IMPONERENDE SLAG

Når man taler om slag der er impo-
nerende kan det spænde vidt. De fleste 

tænker nok store tanker om paladser 
med plads til et væld af duer, men det 
var ikke sådan Brians slag impone-
rede. 

Som det kan ses på billederne er det 
ikke et slag af store dimensioner Brian 
flyver fra, men alt er gennemtænkt og 
fungerer præcis som det skal. 

Flyveslaget er delt i tre afdelinger, 
et til ungerne, et til enkehanner og et 
til enkehunner. Når vi nu snakker di-

Langflyvermester sport sektion 54

Brian Jensen 074 ”Vejgaard”

Årets resultater (2017):
Sektionsvinder Henstedt 350 km.
Sektionsvinder Antwerpen 720 km.
1. Langflyvermesterskab sport sekt. 

54
2. Langflyvermesterskab åben sekt. 

54
3. Mellemdistancemesterskab sport 

sekt. 54
5. Etårsmesterskab sekt. 54
13. DM sport
ES due placeringer lang/mellem/

sport 1-2-2-3-4-5-5-6-7-9
5803 “SUPERMAN” Bedste 1 es-due mellem sport
1-2-3-5-6-7-8 mm. 24 sektionsplaceringer
Direkte søn på PAR 5.
Helbror til  15 bedste es-due Algarve golden race 2015 af mere end 4500 duer.
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mensioner, så har Brian absolut den 
mindste enkehun afdeling jeg til dato 
har set, men de ca. 20 enkehunner der 
i sæsonen opholder sig her må være 
tilfredse, ellers ville resultaterne ikke 
komme i så lind en strøm som tilfæl-
det er.

Hannerne har lidt mere plads, men 
igen er det ikke større end højst nød-
vendigt. Duerne stortrives i slaget og 
der er selv med mit selskab en evig 
kamp i ”udestuen”, blandt slagets top-
trimmede hanner. 

Slaget er lyst og meget luftigt, hvil-
ket kan fornemmes på billedet af ”ude-
stuen”, den megen luft er uden tvivl 
også en af grundene til duernes frem-
ragende fjerdragt.

I hele slagets længde er der på bagsi-
den en voliere (se billede), her opholder 

enkehunnerne sig i vintertiden. 
Ungerne har gennemgang til volieren 

når sæsonen er i gang og hunnerne er 
i enkehunrummet. Allerbagerst i voli-
eren er et lille avlsrum. Brian forsøger 
af tidsmæssige årsager at gøre tingene 
så nemt som muligt. 

Der er tremmegulv i volieren og ren-
gøringen klares ved at trække skuffer 
ud udefra, ganske fikst. Af hensyn til 
træk, men alligevel for at bibeholde 
den gode luft, er trådvævet i volieren 
beklædt med windbreaker.

Brian har udover selve flyveslaget et 
avlsslag som kan anes til højre på slag-
billedet. 

Igen er det ikke større end højst nød-
vendigt, men stort nok til at Brian kan 
have de 24 topklasse avlspar som skal 
bære fremtiden på slaget.  

FLYVESYSTEM.
Brian er en af dem der satser på det 

hele. De lange flyvninger har høj prio-
ritet, ligesom sportsflyvninger også 
ligger Brian meget på sinde. 

De korte sektionsflyvninger anven-
des kun som træninger og vægtes ikke 
som andet. Der kapflyves med 20 par 
efter det totale system, hvor Brian 
bruger at rotere hanner og hunner ved 
den daglige motion. 

Af tidsmæssige årsager har Brian 
kun duerne ude én gang om dagen og 
det gælder både hanner og hunner.

Da slaget har et endog meget slag-
kraftigt avlsslag, bruges det ikke at 
tage unger på flyveduerne. 

Der anvendes med andre ord det ”tør-
re” enkesystem med alle 20 par. 

Flyveduerne sættes sammen om-
kring 25. april, når de har ruget i 5 
dage fjernes æggene og duerne får lov 
at være sammen et par dage, hvorefter 
de enkes. 

I denne periode startes træningerne 
og når sæsonen er gået i gang, fort-
sættes der med træninger én gang 
ugentligt på en afstand af ca. 60 km. 
(Randers). 

Brian ville egentligt gerne have disse 
træninger længere, men igen skal der 
prioriteres, rent tidmæssigt.

På slaget er det ikke kun hanner el-
ler hunner der giver de gode resulta-
ter. Det er en fin blanding, hvor begge 
parter leverer varen ca. ligeligt fordelt. 
Brian har da også derfor flere ES duer 





















Husk at du er selv observatøren hos dig selv. 
Husk at det er dig der kender dine egne duer bedst. 
Ved tvivl om sygdom, spørg en eller flere til råds. 
Giv kun den anbefalede mængder ved behandlinger. 
Forebyggende behandlinger skader ikke formen på duerne. 
Hver gang duerne er i kurven udsættes de for smitte. 
Lav en plan på papir og følg den gennem hele sæsonen. 
Meget varme giver større risiko for luftvejsproblemer. 
Drikketårne/Ædetrug på slaget er de største smittefarer. 
Sundere duer giver flere præmier & færre problemer. 
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 Efter PARAMYXO VACCINATION gives ELEKTROLYT & MULTIVIAMIN i 2 
dage (7 dage med Gianchol). 

 15.MARTS & 1.SEPTEMPER: PARA-THERAPY 12 dage efterfulgt af 2 dage
med MULTIVITAMIN + ELEKTROLYTTER (10 dage med Gianchol).

 10.APRIL, 15.JULI: WORM THERAPY 2 dage efterfulgt af 1 dag med
MULTIVITAMIN.





15.APRIL & 15.AUGUST: Før træning/efter sæsonen COCCI-TRICHO 5
dage efterfulgt af 2 dage med MULTIVITAMIN + ELEKTROLYTTER. (7
dage med Gianchol).
MAJ & JULI Hver due dryppes med GIAMETINE, som fjerner fjermider,
orm og utøj.

Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uge 19 Gianchol
Elektrolyt 
Yellow drops 

2 stk. Orni-DS 
tabs Gianchol 

1 stk. Orni-DS tabs Multivitamin Yellow drops 

Uge 20 Tripple acid green
Elektrolyt
Yellow drops

Tripple acid green Multivitamin Yellow drops 

Uge 21 Gianchol
Elektrolyt 
Yellow drops 

Metabol green
Recovery plus

Metabol green
Recovery plus

Multivitamin Elektrolyt 
B12 vitamin 

Elektrolyt 
Yellow drops 

RENT VAND

Uge 22 Tripple acid green
Elektrolyt
Yellow drops

Tripple acid green
Ropa B oil 
Recovery plus

Ropa B oil
Recovery plus

Multivitamin Elektrolyt 
B12 vitamin 

Elektrolyt 
Yellow drops 

RENT VAND

Uge 23 Gianchol
Elektrolyt
Yellow drops 

Gianchol
Metabol green
Recovery plus

Metabol green
Recovery plus

Multivitamin Elektrolyt 
B12 vitamin

Elektrolyt 
Yellow drops

RENT VAND

Uge 24 Tripple acid green
Elektrolyt
Yellow drops

Tripple acid green 
2 stk. Orni-DStabs 
Ropa B oil
Recovery plus 

1 stk. Orni-DS-tabs 
Ropa B oil 
Recovery plus 
Giametine drops 

Multivitamin Elektrolyt 
B12 vitamin

Elektrolyt 
Yellow drops

RENT VAND

Uge 25 Gianchol
Elektrolyt
Yellow drops 

Gianchol
Metabol green 
Recovery plus 

Metabol green 
Recovery plus 

Multivitamin Elektrolyt
B12 vitamin 

Elektrolyt 
Yellow drops 

RENT VAND 

Uge 26 Tripple acid green
Elektrolyt
Yellow drops

Tripple acid green 
Ropa B oil 
Recovery plus

Ropa B oil
Recovery plus 

Multivitamin Elektrolyt 
B12 vitamin 

Elektrolyt
Yellow drops 

RENT VAND

Uge 27 Gianchol
Elektrolyt 
Yellow drops 

Worm theraphy
Metabol green 
Recovery plus

Worm theraphy 
Metabol green 
Recovery plus 

Multivitamin Elektrolyt
B12 vitamin

Elektrolyt
Yellow drops

RENT VAND

Uge 28 Tripple acidgreen
Elektrolyt
Yellow drops

Tripple acid green
Ropa B oil 
Recovery plus

Ropa B oil
Recovery plus 

Multivitamin Elektrolyt
B12 vitamin

Elektrolyt 
Yellow drops

RENT VAND

Uge 29 Gianchol
Elektrolyt
Yellow drops 

2 stk. Orni-DS tabs
Metabol green
Recovery plus

1 stk. Orni-DStabs
Metabol green 
Recovery plus

Multivitamin Elektrolyt 
B12 vitamin

Elektrolyt 
Yellow drops

RENT VAND

Uge 30 Tripple acid green
Elektrolyt
Yellow drops 

Tripple acid green
Ropa B oil
Recovery plus 

Ropa B oil
Recovery plus 

Multivitamin Elektrolyt
B12 vitamin 

Elektrolyt
Yellow drops 

RENT VAND

Uge 31 Gianchol
Elektrolyt
Yellow drops 

Metabol green 
Recovery plus 

Metabol green 
Recovery plus

Multivitamin Elektrolyt
B12 vitamin 

Elektrolyt 
Yellow drops 

RENT VAND

Uge 32 Tripple acid green
Elektrolyt
Yellow drops 

Tripple acid green 
Metabol green 
Recovery plus 

Metabol green
Recovery plus

Multivitamin
Elektrolyt 
B12 vitamin 

Elektrolyt
B12 vitamin 
Yellow drops 

Elektrolyt 
Yellow drops

RENT VAND

blandt både sine hunner og hanner.
AVLSSLAGET  

Brians slag i det østlige Ålborg rum-
mer et fantastisk avlsslag. Dette er en 
af grundene til Brian simpelthen ikke 
har plads til også, at afprøve sine fly-
veduer rent avlsmæssigt. På avlsslaget 
går da også forældrene til alle kano-
nerne på flyveslaget, så der er ingen 
bekymringer for fremtiden. Brian er 
ikke alene om dette super avlsmate-

riale, idet det er et fælles projekt med 
vennen Henrik Stæhr Rasmussen 053. 
De to herrer er da også konstant på 
udkig efter avlsmateriale der kan for-
bedre det i forvejen så stærke avlsslag. 
Grundstenene i avlsslaget er duer fra 
Ruud Nijssen og Kos Van Koppen, hos 
hvem der er hentet duer ad flere om-
gange og næsten hver gang med suc-
ces. Makkerparret ynder i øvrigt at 
tage på ”dueture” og det gør de gerne 

flere gange årligt. Det bliver gerne til 
ture til specielt Holland, for lige at 
hente lidt forstærkning, fra øverst hyl-
de naturligvis eller også kan det væ-
re, for at hente inspiration på messer 
rundt om i hele Europa.

Brian tillægger årligt ca. 40 unger 
fra avlsslaget til eget brug og det plejer 
at være nok. I 2017 blev Brian dog som 
så mange andre ramt af den aggressi-
ve ungesyge og det tog hårdt på unge-
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kuldet. Brian vil som regel gerne have 
sine unger trænet og kapfløjet og det 
ville han også gerne i 2017. Desværre 
kom han nok lidt for hurtigt i gang 
med ungerne efter sygdomsforløbet og 
selvom de kom fantastisk på trænin-

gerne blev den første flyvning herefter 
noget nær en katastrofe, med ekstrem 
dårlig hjemkomst.

Duerne som befolker såvel avls- som 
flyveslaget er middel af størrelse, ge-
nerelt med en stærk ben bygning, 

PAR 1: Forældre til 2 sektionsvindere

053-15-5811 sektionsvinder fra Hendstedt. 21 

sektionsplaceringer.

053-15-5812 21 sektionsplaceringer.

PAR 2: Forældre til 1 sektionsvinder.

053-15-5824 var grand prix vinder i kl. 2 på 

landsudstillingen me 96,25 point. 18 placerin-

ger

053-16-7916 har 14 sektionsplaceringer. (6 af 

6 som unge).

PAR 4: Forældre til 2 sektionsvindere.

053-15-5827 var nr. 2 i sketionen fra Münster.

god ryg, super vinger og ikke mindst 
en dejlig fjerdragt, ting der ikke lig-
ger fjernt fra andre slag i samme liga 
som Brian. Der lægges i avlen vægt 
på flere parametre, først og fremmest 
resultater, men uden et øje som Brian 
forventer sig noget af, skal duen ikke 
forvente sig en plads, medmindre den 
virkelig har vist sit værd på anden vis.
SUNDHED, FODER M.M.

For Brian betyder sundhed alt og der 
arbejdes konstant på, at duerne er så 
kernesunde som overhovedet muligt 
og der lægges ikke fingre imellem. 
Brian bruger kornprodukter af mær-
ket MDM som er et Polsk kornfirma. 
Det har han gjort i flere år og er yderst 
tilfreds med produkterne herfra. Der-
udover anvender Brian en del bipro-
dukter, for konstant at have duerne 
klar til strabadserne. Brian er ikke 
som så mange andre bange for at for-
tælle hvad der anvendes og hvornår. 
Det vil dog spænde for vidt her at næv-
ne alle produkterne, men på Brians 
”flyveskema” kan der følges de enkelte 
dage flyvesæsonen igennem.

Duerne og deres sundhed ligger som 
sagt Brian meget på sinde og der an-
vendes også en del behandlinger året i 
gennem for, at holde duerne sygdoms-
frie. (se vedlagte skema) Behandlin-
gerne sker i nøje samarbejde med 
dyrlægen og ejeren af klinikken Gi-
antel Henk Van Limpt de Prut, med 
hvem der også konfereres, hvis noget 
hos duerne ikke lige er som det burde 
være og Brian ikke selv kender årsa-
gen hertil. 
VINDEREN

Når man besøger Brian er man ikke 
et sekund i tvivl om den store passion 
han har for sine duer og det, at få dem 
til at vinde. Om sommeren ofres der 
da også en del tid, hvorimod der ikke 
bruges den store tid på duerne om 
vinteren. Da Brian også er familiefar 
skal der bruges tid på andet end duer, 
måske også derfor der forsøges at gøre 
tingene så simple som muligt for netop 
at minimere det daglige tidsforbrug 
på slaget. Alligevel gås der ikke nogen 
steder på kompromis, skal der flyves 
med duer, skal det være topkvalitet og 
der skal vindes. Det stråler ganske en-
kelt ud af ham og man mærker glæden 
ved de duer der har indfriet de store 
krav og forventninger. Selvom tiden er 
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knap yder Brian også på det organisa-
toriske plan sin broderpart af arbejdet. 
I øjeblikket sidder han i sektionsbesty-
relsen, hvor han varetager den vigtige 
kassererpost.
FREMTIDEN.

Der hersker ingen tvivl om, at Bri-
an også i fremtiden vil være at finde 
i toppen af resultattavlerne, for der 
arbejdes konstant på at forbedre det 
bestående. I min øresnegl har jeg hørt 
rygter om nye duers vej til slaget i Ål-
borg og hvis de bare kan måle sig med 
dem der er der i dag, måske endda er 
bedre, ja så er der lagt i støbeskeen 
til endnu flere sæsoner i toppen af vor 
herlige sport. Guld ligger der for enden 
af regnbuen siges der og jeg tror godt 
jeg tør gætte på, at regnbuen har sin 
ende i det lille avlsslag i haven hos Bri-
an. Efter en dejlig inspirerende dag, 
med duer af topkvalitet i en lind strøm 
som havde passeret mine hænder og 
med super selskab af Brian og Henrik 
vendte jeg næsen hjemad. Tak for en 
hyggelig dag!  

PAR 5: Forældre til mange topduer & 2 sekti-

onsvindere.

PAR 20: Forældre til 5813-5814-5856, som til 

sammen havde 3 andele i langflyvemesterska-

bet sport 2017.

053-15-5813 var sektionsvinder fra Antwerpen 

& 2 & 3 bedste es-due på langdistance i region/

sektion.

053-15-5814 var 6 & 7 bedste es-due på langdi-

stance i region/sektion.

053-15-5856 var første due fra Hannover.


