
 
 
 

Mellemdistancemester 
Sport / Åbent - Sektion 11 

 
Lisbeth og Kim  

0147 Yrsa 
 
Efter en særdeles flot sæson på mellemdistancen lykkedes det for Lisbeth og Kim i 0147, at 
hjemføre dobbelt mesterskabet i landets største sektion på mellemdistanceflyvningerne.  
 
I betragtning af at det de stiler højeste efter i hver sæson er, at klare sig så godt som muligt i denne 
konkurrence hvor der er højeste due antal på flyvningerne og flest deltagende medlemmer og 
dermed den skrappeste i landet.  
 
Personerne : 
Om personerne bag kompagniskabet kan jeg fortælle følgende: 
Kim har haft duer siden han var 9 år gammel i de første par år på en byggelegeplads ikke langt fra 
hans daværende bopæl. På denne byggelegeplads var der også flere andre slag til helt unge 
medlemmer. To af disse er stadig med i sporten.  
 
Sidenhen havde Kim duer sammen med sin far Svend Hansen – 0147 med hvem han i flere år fløj i 
kompagniskab. I sæson 94 blev Lisbeth indmeldt og de har siden da fløjet sammen. Både Lisbeth 
og Kim deltaget aktivt i foreningslivet i lokalforeningen og andre lokale sammenslutninger hvor de 
hver for sig bestrider en del forskellige poster som bl.a. formand, udregner og meget andet.  
 
Duesporten er for Lisbeth og Kim blevet en form for livsstil og der bruges dagligt adskillige timer 
på slaget hvor begge har deres arbejdsopgaver og begge deltage r aktivt i at skabe miljø og trivsel 
for duerne. Sporten udøves her som en fælles hobby og det er ikke kun flyvesæsonen som har deres 
interesse. Perioderne uden for denne har også hver deres specielle facetter og der lægges mindst lige 
så store kræfter i arbejdet uden for sæsonen som i selve flyvesæsonen.  
 
Mål og ide: 
Som beskrevet i andre artikler er det næsten et must, at have nogle klare mål og ideer med sporten 
for at opnå topresultater. Målsætningen er også meget klar hos Kim og Lisbeth men modsat mange 
andre er et hovedmål ikke møntet på resultater men derimod en holdning til hvordan de vil drive 
deres slag. 



Et af hovedmålene på slaget har lige fra starten været, at de ønsker, at drive deres 
slag uden brug af medicin. 

 
Et andet hoved mål har alle årene været : 

at gøre en så god figur som muligt til mellemdistancemesterskabet og ikke prioritere 
langflyvninger særlig højt idet de begge mener, at hvis de skal sprede deres 
satsninger vil dette bevirke en svækkelse af muligheder for at opnår topresultater.  

 
De overordnede målsætninger med duerne er store men de husker altid på en vigtig læresætning 
som de har sig for øje. 
 

At det ikke er vigtigt hvornår man når sine mål – men det vigtige er, at man når dem. 
 
Resultaterne i sæson 2003 
I betragtning af at de opnåede resultater på mellemdistanceflyvningerne er opnået i den hårdeste 
konkurrence i landet er det nogle meget meget flotte resultater de opnåede i 2003. 
 
Jønkøping I   nr.   2 af 1018 duer 
Jønkøping II  nr.   1 af 1057 duer 
Soltau  nr. 10 af 1132 duer 
Nassjø  nr. 20 af 1290 duer 
Bremen  nr. 25 af 1021 duer 
Skøvde  nr.   2 af 1078 duer 
Ørebro  nr. 44 af   867 duer 
Braunschweig   nr. 36 af   892 duer 
Vetlanda  nr. 89 af 1072 duer 
Hannover  nr.   1 af   923 duer 
Nassjø  nr.   4 af 1337 duer 
Braunschweig  nr.   4 af   741 duer 
Jønkøping   nr.   3 af 1051 duer 
Hannover  nr. 30 af   641 duer 
Skøvde  nr. 35 af   585 duer 
Soltau  nr.   6 af   783 duer 
 
Tidligere opnået resultater : 
1999 
Nr. 13 til Klub 10’s mesterskab af 175 slag 
Nr. 2 til Københavnsmesterskabet af 263 slag 
nr. 13 til mellemdistancemesterskabet i sek.11 af 263 slag 
 
2000 
Nr. 2 til Klub 10’s mesterskab af 145 slag 
Nr. 1 til Københavnsmesterskabet af 226 slag 
Nr. 11 til mellemdistancemesterskabet i sek. 11 af 226 slag 
Sektionsvinder Jönköping 
Sektionsvinder Skövde 
 
2001 
Nr. 11 til Klub 10’s mesterskab af 153 slag 
Nr. 4 til Københavnsmesterskabet af 208 slag 
Nr. 9 til mellemdistancemesterskabet i sek. 11 af 208 slag 
Nr. 13 til langdistancemesterskabet i sek. 11 af 208 slag 
 
2002 
Nr. 1 til Klub 10’s mesterskab af 142 slag 
Nr. 2 til mellemdistancemesterskabet i sek. 11 af 194 slag 



Sektionsvinder Skövde 
 
2003 
nr. 21 til langflyvermesterskabet i sek. 11 af 188 slag 
Sektionsvinder Jönköping 
Sektionsvinder Hannover 
 
Slaget: 
 

Slaget er et virkelig smukt slag placeret i en 
dejlig hyggelig haven og indrettet som vist på 
tegningen. 
 
Inden slaget blev bygget var der en del 
grundbegreber som de ville have indarbejdet i 
slag byggeriet.  
 
At give duerne så optimale fysiske omgivelser som 
muligt i al slags vejr under hensyntagen til den 
påtænkte hygiejniske  
 
Dvs.: -   ren luft med relativ lav fugtighed 
            -   høj temperaturkonstanthed 
            -   lav stress 
 
Fælles for alle slagafdelinger er, at de er 
indrettet meget overskueligt og i alle afdelinger 
er der under rederne et lille skab med diverse 
redskaber så som redeskåle, foderskåle, 
forsatse til rederne m.m.  
 
I slagene er der også indrettet praktiske skabe 
til foder og kurve m.m. 
 
 

I de enkelte slag er det også muligt i forbindelse med vinteravlen, at tilsluttet varme hvis dette på 
kræves. Den kunstige varme anvendes også i enkelte tilfælde i foråret for at fremme formen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Pleje , pasning og mangement: 
Dagligt bliver slaget rengjort både morgen og aften og  
 
Herunder følger en kalender for hvornår de enkelte aktiviteter på slaget udføres. 
15.08 Ungerne sættes på flyveslaget 
 Avlsduerne parres om 
01.10 Alle slag lukkes 
15.10 Avlsduerne skilles - slaget vaskes 
01.11 Redeskåle fjernes på flyveslaget 
05.12 Avlsduerne sættes sammen til vinteravl (lys) 
28.01 1. kuld på ungeslaget 
15.02 Flyveduer skilles 
08.03 Flyveduer sættes sammen 
05.04 Private træninger startes 
03.05 Første kapflyvning (Klub 10) 
10.05 Anden kapflyvning - flyveduer enkes (6-10 dages æg) 
17.05 Tredje kapflyvning - flyver som enker 
24.05 Første DdBflyvning 
 Private ungetræninger startes 
 
 
 
 
Omkring brug af medicin har det været deres klare mål at der ikke gives nogen form for 
medikamenter på slaget og dette princip har de gennemført alle årene. I kraft af deres uddannelse 
hvor de begge er kemiingeniører bruger de kun et produkt som ud fra videnskabelige test har bevist 
sit værd i styrkelsen af den enkelte dues immun forsvar.  
 
Flyvesystem: 
Som det kan ses af slagoversigten flyves duerne på både enke-, totalsystem samt enkelte par på det 
naturlige system.  
 
Fælles for total og enkesystem er, at der ingen rotation imellem afdelinger er og at både hanner og 
hunner holdes i luften med flag ca. 1 time hver gang de lukkes ud til træning om slaget. Enkehuns 
slaget er indrettet med siddetrekanter og der findes et gulvpar som forhindre hunnerne i at parre sig.  
Stort set alle duer sendes hver uge hvor de deltager på enten Ddb flyvninger eller på ”KLUB 10” 
flyvninger.  
 
En erfaring som de har lært sig igennem årene er, at hunnerne først viser sig med topresultater som 
2 eller 3 års duer. 
 



Igennem årene har de begge lært sig forskellige motivations metoder. Metoder som bygger på enten 
længsel eller på agression. Hvor længsel er en mere rolig form for motivation og derfor mere 
velegnet til former for kapflyvning end aggression der er mest velegnet til korte flyvninger.  
 
Herunder en lang liste af forskellige tricks som de anvender. 
Længsel: 
-   Halm i skålen, når hunnen vises 
-   Halm på gulvet (parret sammen hele dagen) 
-   Hannerne pakkes i kurv på gulvet, inden hunnerne slippes ind i slaget 
-   Duerne tilbydes partnere, de ikke er parret med 
-   Hanner og hunner flyver frit med lukket indflyvning midt i ugen 
-   Hannerne gives en 8-12 dages unge 
-   Duerne trænes (kort tur) og pakkes umiddelbart efter hjemkomst 
-   Hannerne sættes på bord i haven, mens hunnerne flyver frit 
 
 
Aggression: 
-   Hannerne konkurrerer om en enkelt hun i en kurv på gulvet 
-   Hannerne konkurrerer om en eller to tomme reder 
-   Hannerne konkurrerer om en ny siddeplads (trekant, skammel e.l.) 
-   Hannerne konkurrerer med fremmede hanner om tomme reder 
-   Hannerne konkurrerer om en hytte i et hjørne på gulvet 
-   Hanunger sættes ind i slaget for at genere hannerne  
-   Hanner fra andre afdelinger slippes ind i slaget til kontrolleret slagsmål 
-   Fremmed han sættes i reden med hunnen eller omvendt 
-   Hannerne tilbydes tomme kopireder i naboafd. (evt. med tilhørende hun) 
 
 
Andet: 
-   Duerne flyves på sult (stresset længsel) 
-   Hannerne sættes på ungeslaget dagen før afsendelse og pakkes derfra    
 
 
 
 
Avlsslaget: 
Der er ingen tvivl om at netop avlsslaget udgøre en af grundstenene i deres bestand og basis for den 
fremtidige succes. Da de begge mener, at hvis duer ikke har fået videregivet de rette egenskaber fra 
deres forældre vil mange anstrengelser for at nå toppen være forgæves.  
 
Her tænker de specielt på den enkelte dues 

§ Karakter og dermed vilje til at lade sig motivere 
§ Orienteringsevnen 
§ Evnen til at afvise infektioner 
§ Den fysiologiske konstitution 

 
Derfor forsøger de hele tiden, at pleje og forbedre den genbase som duerne på avlsslaget i dag 
indeholder og der søges konstant efter duer der indeholder disse ekstraordinære avlsegenskaber. 



 
Uanset hvor duerne kommer fra er det udelukkende deres egne og deres afkoms resultater, der 
tæller.  
 
Da Lisbeth og Kim som primært mål har at duernes skal passes medicinfrit ser de helst, at duer som 
indkøbes til avlsslaget har opnået deres resultater uden overdreven brug af antibiotika eller andre 
medicinske præparater.   
 
Ungerne: 
Hvert år købes der ca. 100 og der ringes ca. 75 unger til eget brug disse bliver løbende sortere og 
vurderet og når ungerne skal vænnes til ungeslag bruger Lisbeth dagligt flere timer med, at få 
ungerne til at føle sig tilrette og hun venner dem til, at når der fløjtes så får de også foder. Dette 
dressur er med til, at de senere er utroligt nemme at have med at gøre i forbindelse med den daglige 
flyvetur. Derudover får Else og Svend en kuld unger fra avlsslaget.  
 
Der lægges vinterunger til ikke af hensyn til flyveresultaterne på disse men udelukkende af den 
grund at de derved har mulighed for, at trække flere unger på hvert avlspar og disse kan så nå, at 
komme med i optræningens programmet i ”KLUB 10”’s ungeflyvninger. Optræningen af 
orienteringsevnen lægges der meget vægt på og et normalt forløb i optræningen er på omkring 20 
træningsture af varierende afstande.  
 
 
 
 
Fornyelse af bestanden: 
Modsat mange andre har Lisbeth og Kim en helt anderledes måde at gribe denne an på. 
Første og fremmeste ligges der stor vægt på, at avle videre på deres egne gamle topflyvere da disse 
har bevist, at de har evnerne som flyver og også passer ind i miljøet og arbejdsrutinerne. Lisbeth og 
Kim mener også, at fra disse er der en større garanti for, at afkommet også passer ind i deres 
slagmiljø.  
 
Når der anskaffes blodfornyelse udefra gøres dette primært i Danmark og her indkøbes kun duer 
som selv har en lang række topplaceringer eller også afkom direkte efter disse. 
 
Forfatterens bemærkninger: 
I mine snart mange år som forfatter til et større antal slagbeskrivelser har jeg aldrig været på et slag 
som hos Lisbeth og Kim. Jeg kunne virkelig føle hvordan miljøet de har skabt for duerne og de 
utroligt flotte forhold duerne har hos dem virkeligt fik duerne til at være veltilpasse og der var en ro 
og harmoni som jeg aldrig under mine mange besøg har oplevet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Som afslutning på denne artikel vil jeg lige præsentere en planche som Kim og Lisbeth her i vinter 
har fremvist på et foredrag jeg hørte med dem. Denne planchen syntes jeg på en god måde giver et 
indblik i hvilke mange faktorer som spilder ind i opnåelse af topresultatet.  
 


