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DANMARKS MESTERSKABET maraton åbent er et af de sværeste 
mesterskaber, at vinde her i landet.  
  
Til dette mesterskaber tælle r alle de lange og virkelige hårde flyvninger, således 
gælder der følgende proportioner for dette mesterskab : Alle 7 langflyvninger plus de 
3 landsflyvninger med hurtigste due.  
 
Så læserne kan forstå, at det ikke er noget let mesterskab , at vinde og i sæson 
2003 har der virkelig været en hård konkurrence om dette mesterskab . Resultatet 

bliver ikke mindre imponerende når man også kan se Dan Kristiansen, som nr. 2 til dette mesterskab for 
sportsduer, til dette mesterskab bliver Dan blot slået med 0,200 point, den mindste margin, som har afgjort et 
mesterskab.  
 
Mange superlativer har i årenes løb været skrevet og brugt om Dan Kristiansen, 033 Køge og hans duer og 
uden at forklejne andre af de mange dygtige duefolk, som findes landet over, så omhandler denne artikel, efter 
min mening, en af vore sports allerbedste.  
 
Dan Kristiansen er i et hav af andre artikler blevet præsenteret her i bladet (senest i blad nr. 2 af 16. januar i 
2003) hvor en mere traditionel præsentation af Dan og han arbejdsmetoder med duerne var offentligt gjort.  
Så det skulle være overflødigt, at skrive mange af disse ting en gang mere. Så i denne artikel vil jeg prøve at 
gå lidt mere i dybden med de enkelte resultater på flyvningerne, som dette års vundne mesterskab indeholdte 
og jeg har også stillet mesteren et par spørgsmål.  
 
Jeg vil dog ikke snyde læserne for en kort præsentation af de mange forskellige mesterskaber Dan har vundet 
i årenes løb.   

SKANDINAVISK MESTER på langflyvningerne. 
10 X mellem de 10 første til DM. 
9 X MELLEMDISTANCE MESTER i sektion 11 
4 X GRUPPEMESTER på langflyvninger i gruppe 1.  
4 X FORSVARETS GULDMEDALJE - 3 X SØLVMEDALJE og 2 X BRONZEMEDALJE. 
52 X SEKTIONSVINDERE heraf 12 GRUPPEVINDERE. 

 
Og til disse skal så lægges følgende mesterskaber i sæson 2003 : 

10. DM Super - Sport. 
3. DM Super - Åbnet. 
2. DM Marathon - Sport. 
1. DM Marathon - Åbnet. 
3. Langflyvermesterskab Sport. 
2. Langflyvermesterskab Åbent. 
9. Mellemdistancemesterskab Sport. 



6. Mellemdistancemesterskab Åbent. 
2. DdB vandrepræmie i gruppe 1.  
3. Esdue i sektion 11 hanner. 
2 X SEKTIONSVINDER 

 
Med denne perlerække af enestående resultater, så kan læsere nok også blive enige med mig om, at de 
indledende ord ikke var for store.  
 
Baggrund for den store succes.  
Disse mange flotte resultater er ikke vundet ved en lille arbejdsindsats og det kan lige så godt slås fast fra 
starten, at I brevduesporten findes der er ingen enkle metoder eller et enkelt tricks, som vi andre kan aflure og 
derefter bruge det til at skyde en genvej.  
 
For at opnå denne succes er det hårdt og koncentreret avlsarbejde med duerne igennem mange år og i hele 
sin pleje og pasningen af duerne. Dan er hele tiden været på forkant med udviklingen og parat til at tage nye 
metoder i anvendelse.  Som I kan se i beskrivelsen af et par af top duerne bruger Dan en del tid i 
flyvesæsonen på, at forsøge nye motivationsmetoder på sine duer og han er aldrig bange for, at tage helt nye 
forsøg i brug. Men det er også værd at bemærke her, at han aldrig satser hele "butikken" der er altid en del af 
de afsendte duer, som er afsendt efter den traditionelle metode. Hans måde at sende duer på afspejler også, 
at han sætter sig meget ind i vejrudsigterne og der oversatses heller aldrig hvis der er den mindste tvivl om 
weekendens vejrudvikling, der holdes altid garderings duer hjemme.  
 
Faktorer som er medvirkende til de gode resultater: 
 

§ En af de hovedregler som Dan arbejder med er en knaldhård sortering hvor hans 
"mærkesager" er alle de faktorer, som skal være til stede hos den "GODE 
BREVDUE" - et stærkt skelet, god og smidig muskulatur, gode vinger med 
vingespring, blød fjerdragt, øjet skal være høj placeret i hovedet. Disse faktorer 
er med til, at han i gennem snart mange år har været i stand til, at holde sig i toppen 
af resultatlisterne.  

 
§ Duerne er altid højt motiveret til at ude toppræstationer og for at dette kan lade sig 

gøre er duerne også passet efter alle kunstens regler, duerne er altid i tip top orden.  
 

§ Som en sidste faktor er han også selv utrolig velforberedt det være sig med at have 
sat sig ind i vejret og prognoser / forudsigelser for de kommende dage, således at 
han kan have garderinger eller kun sender et mindre hold duer alt afhængig af den 
enkelte vejrudsigt og med mit kendskab til ham så er der ikke meget som overrasker 
ham desangående i sæsonens løb.  

 
Placeringer til de enkelte flyvninger. 
Her vil jeg nævne de resultater som er opnået i sæsonens løb på de flyvninger som har talt med til 
mesterskabet:  
Münster : (7/10) - 31 / 64 / 71 / 73 / 74 / 88 / 113 af 692 duer 
Hof : (6/8) - 1 / 11 / 18 / 38 / 43 / 112 af 560 duer 
Borlänge : (1/11) - 72 af 528  duer 
Limburg : (3/8) - 41 / 52 / 55 af 382 duer 
Regenburg : (3/3) - 9 landet 4 / 30 / 26 i sektion  
Basel : (1/3) - 6 landet  1 i sektion  
München : (4/8) - 7 landet 2 / 6 / 10 / 12 i sektion  



Ludvika : (2/9) - 9 / 29 af 403 duer 
Hudiksvall : (2/6) -  8 / 28 af 400 duer 
Gøttingen : (5/11) -  2 / 29 / 30 / 51 / 74 af  
 
Duemandens motivation.  
Motivationen hos brevduemanden Dan er også en meget vigtig faktor, idet han som der i tidligere artikler er 
beskrevet har nogle virkelig hårde konkurrenter i den stærke sektion 11. Denne stærke konkurrence i sektion 
11 og i foreningen 033 er med til, at der i flyvesæson intet overlades til tilfældighederne og duerne trænes og 
fodres for hele tiden, at kunne være med i denne hårde kappestrid.  
 
Stor viden om duerne. 
Dan's store viden og dygtighed omkring duerne kommer også til udtryk i den store efterspørgsel, som 
medlemmer over hele landet har, efter at få Dan's hjælp til sammenparring / sortering / udvælgelse af duer. 
 
Derudover findes der et utal af duer over hele landet, som kan føres tilbage på duerne fra Dan Kristiansen og 
der findes også en lang række medlemmer som igennem årene har draget nytte af hans store viden omkring 
sortering og udvælgelse af duer.  
 
Denne viden har Dan igennem alle sine år indenfor duesporten udviklet og er også her hele tiden fremme i 
skoene for at der ikke skal gå nogen ideer tabt.  
 
Spørgsmål til mesteren. 
Jeg har stillet Dan nogle få spørgsmål, som jeg tror at læserne vil kunne lærer noget af : 
 
Hvilke egenskaber lægger du vægt på når du indkøber nye duer . 
Når jeg køber nye duer, ser jeg først og fremmest på de kropslige forudsætninger. Det vil sige et stærkt 
skelet, en god blød fyldig muskulatur, en rummelig due, et godt pigmenteret øje, der sidder højt i duens 
hoved ( viser intilligens ), samt en god vinge med vingespring og med smalle yderfaner på de 3 sidste 
slagfjer. Herefter kontrollerer jeg, om der er godt kapflyverblod på stamtavlen. 
 
Når du sortere unger - Går du så på kompromis med duernes egenskaber når duen har søskende, som flyver godt 
Når jeg sorterer ungerne foregår det efter samme koncept, som når jeg køber nye duer, og lever de ikke op 
til mine krav til de kropslige forudsætninger fjernes de. Der kan godt være unger, der lever op til kravene om 
de kropslige forudsætninger, der fjernes, hvis det i løbet af sæsonen har vist sig, at forældrene ikke er så 
gode som jeg forventede. 
 
Har du et godt råd til duefolk, som gerne vil blive bedre . 
For mig er det fortsat det vigtigste at have et lyst og velfungerende slag, der er fyldt med så gode kapflyvere, 
som det er mig muligt at sætte derind. 
Derefter er det min opgave at lede slaget med det rigtige foder og tilskud til duerne, og at bringe dem i så 
god form som muligt inden de via forskellige motivationsmetoder sendes af sted på kapflyvning. 
 
Mesterens tanker om sin "træner rolle". 
Jeg gør meget ud af at forberede duerne til flyvning i høje varmegrader, og her er det vigtigt, at depoterne er 
fyldt helt op med Kropssalte (elektrolytter) B-Vitaminer og C-Vitaminer. F.eks. giver jeg duerne elektrolytter 
og C vitaminer mandag-onsdag op til en weekend, hvor meteologerne lover høje varmegrader, og onsdag 
aften/torsdag morgen får duerne et B-Vitamin præparat i drikkevandet. 
 
Som noget nyt prøvede jeg nogle gange at kører hannerne ud på 20 kilometer umiddelbart før de skulle 
pakkes, og det gav gode resultater med tætte hjemkomster. 
 
 
 
 



Hvad er så ikke lykkedes efter hensigten.   
 
Jeg har de sidste år haft 16-20 hunner, der fløj med på totalsystemet, men jeg har ikke gjort hjemmearbejdet 
godt nok, så der er slet ikke kommet de resultater på hunnerne, som de berettiger til. Det er alene min egen 
skyld, for dels går de ikke under optimale forhold til at flyve som totalhunner, og dels koncentrerer jeg mig 
slet ikke nok om dem, Så nu går jeg og tænker på, om ikke det er rigeligt at flyve med de 35-36 hanner, der 
overvintrer på flyveslaget.  
 
Slagets nuværende basis duer. 
Når jeg ser på bestanden i dag, så har den sit udspring i avlsparret 200-84-323 og 200-84-307, hvor der er 
¾ delbar Van Riel på og ¼ Kruk, og fra avlsparret 84-345 og 86-115, hvor 345 er ½ Kruk og ½ Delbar/van 
Riel, medens 115 er en ren van riel hun fra Skjold Hansen i Kronborg. Dette i kombination med 144 der er 
efter 030-89-483 fra Helle og Peter og 112-91-492 en De Kerpelhan, samt NL-97-116 en Claes Koypers han, 
der bl.a. har Commander Bond og James Bond på stamtavlen, samt Houbens berømte Sony. 
 
En anden han der også har indflydelse på bestanden er B.88.0751 en Horemann han fra William Geerts, der 
blev købt som 30 dage gammel unge, og endelig skal nævnes, at der også flyder lidt Antoin Jacopsblod i 
nogle af duerne. 
 
Senest er der indkøbt en hun af Flor Engels afstamning, en hun fra Marcel Sangers og en han fra Klaes 
Krom. Duer der skal prøves på den nuværende bestand.  
 
Som læserne kan se, er det en stor pærevælling, og jeg går stadig efter de gode duer, som jeg kan lide dem 
og ikke efter stammenavne. 
 
 
   SEKTIONSVINDER HOF SEKTION 11 2003 
 

En af super duerne for Dan Kristiansen i sæson 2003 er 033-00-0762 "Sodet" 
han. En virkelig stærk og udholdende due , som i tidligere sæsoner og i 
starten af sæson 2003 har været en rigtig gode norddue, man han blev sendt 
til Hof af 2 årsager bl.a. at han var derby due og fordi han fra Vetlanda i 
Sverige først kom hjem næste dags morgen. Det var Dan's vurdering at 
grunden til, at han først kom næste dag fra Vetlanda var at han havde været 
et smut i det Østlige Tyskland, og formentlig kendte den sidste del af ruten fra 
Hof mod Køge. Om dette var grunden til, at "762" blev regionens hurtigste 
due vides ikke, men det er da ikke umuligt. For øvrigt blev han 14 dage efter 
sendt tilbage på nord ruten hvor han fløj hjem fra Hudiksvall (760 km) og fik 

en flot placering som nr. 8 i sektion 11 og igen var han her Dan's første due.  
 
Motivationen til disse superpræstationer var at han, som enkehan blev parret med sin hun om morgenen og 
med frisk halm i reden.  
 
Afstamningen på "762" er avlet efter en importeret HOUBEN / JASSEN han fra Claes Koypers i parring med 
en datter af Dan's bedste syddue i flere sæsoner 033-93-0056, der igen er efter 0200-88-0765 som var 
GRUPPEVINDER fra Antwerpen samtidig med at han også er fader til en SEKTIONSVINDER fra Rouen og 
GRUPPEVINDER fra Arnhem. 
 
 
 
 
 
 
 



SEKTIONSVINDER BASEL SEKTION 11 2003 
 
En anden af super duerne for Dan Kristiansen i sæson 2003 er 033-98-0516 
"Tavlet".  "516" er den 4. SEKTIONSVINDER på basis par A (se tidligere omtale) 
han har et utal af placeringer i de forgange sæsoner og har også været placeret 
fra Nancy. Han er en dejlig stærk og tillidsfuld han, der dog skal holdes i ørene 
idet hans store fornøjelse er, at stjæle reden fra naboen når denne er ude i luften.  
 
Motivationen til denne præstation var, at han som enkehan Onsdag morgen inden 
afsendelse om fik sin hun og en redeskål med meget halm i.  
 

Denne motivation gjorde, at han blev SEKTIONSVINDER og Sjællands hurtigste due fra Basel samt nr. 6 i 
landet.  
 
Afstamningen på "516" er efter basis par A hvor langflyverblodet flyder i både faderens og moderens blodårer 
idet bl.a. hans far "144" har været Antwerpen vinder i 033 Køge og været medvinder af flere mesterskaber og 
endelig har han været placeret på landsflyvninger. Moderen er "340" som er efter en af Dan's superavlshunner 
"848" en hun som både har avlet GRUPPE- og SEKTIONSVINDERE. Hun stammer direkte efter den 
landskendte 0200-84-0345, som har været en af Dan's allerbedste duer nogensinde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


