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Det er ikke første gang, vi her i brevduen, skal beskrive slaget Ulrik Lejre Larsen.  
For dem, som har fulgt med i Brevduen, har vi tidligere beskrevet meget flotte resultater fra hans 
side opnået i foreningen 058 Præstø.  
 
I 2001 købte han hus og flyttede derfor til Greve i sektion 11.  
 
Som det kan ses af nedenstående præsentation af hans mesterskabsresultater er det ikke noget nyt 
for Ulrik, at vinde mesterskaber og jeg er helt sikker på, at også i fremtiden vil han med sin iver, 
interesse og dygtighed også være at finde med helt fremme.  
 
Resultater i sæson 2003 

• Langdistancemester sektion 11 åben og sport 2003 
• Vinder af D.d.B’s vandrepræmie gruppe 1 
• Vinder af store mesterskab samt fire enkeltflyvninger i Langflyverklub Øst 
• Sektionsvinder Regensburg 
• Bosmolen’s vandrepokal 
• Vinder af alle mesterskaber med gamle duer i Niels-Juel 

 
Tidligere resultater fra før 2003 

• Juniormester 1981-1984 
• I alt 5 gruppe- og 14 sektionsvindere 
• Mellemdistancemester 5 gange i sektion 22 

o 1994 (åben og sport), 1997 (åben), 1998 og 1999 
• Dansk mester mellemdistance åben 1997 
• Vinder af Forsvarets vandrepræmie (ejendom) 

 
 
 



 

Ulrik, der er 37 år, har haft brevduer siden 1979 og udover brevduerne har han floorball, som sin 
anden meget store fritidsbeskæftigelse. Her er han formand for klubben Hafnia, som er en af de 
største klubber i Danmark. Floorball gør, at han hvert år først får rigtigt tid til duerne fra midten af 
maj måned, da sæsonen med floorball først slutter her.  
 
Ulrik har igennem sine mange år i sporten også fået en erfaring der gør, at han er meget bevist om, 
at, for at få opnå succes er det vigtigt, at der hvert år laves nye og eventuelt andre målsætninger end 
sidste år. Disse målsætninger skal både tage højde for hvilket engagement og hvilken energi man vil 
lægge for dagen med duerne og endelig skal disse målsætninger også være afstemt med ens aktuelle 
due bestand og dennes sammensætning, erfaring og muligheder. 
 
Jer, som har fulgt med i bladet eller hørt hans fremragende foredrag, vil også vide, at her er tale om 
en sportsfælle, som virkelig brænder for sporten og ingen vil være i tvivl om, at hans målsætninger 
er høje og for at disse skal blive opfyldt er han parat til, at yde det maksimale.  
  
Her er hovedtemaerne i Ulriks målsætning. 

• Have det sjovt 
• Deltage i hele flyveprogrammet 
• Jeg deltager for at vinde 

o Ofrer megen tid 
o Springer aldrig over i flyvesæsonen 

• Sund fornuft 
• Ikke fanatisk med fodringstidspunkter mv. 
• Duerne må indordne sig efter min hverdag 

 
 
Faktorer til opnåelse af målsætningen. 
En vigtig faktor til opnåelse af målsætningen, der blev sat før sæsonen, er at flere af de nedenfor 
beskrevne emner går op i en højere enhed og intet overlades til tilfældighedernes spil. 
 
Ingen af disse faktorer kan stå alene og alt skal igennem hele sæsonen fungere for at de fastsatte 
målene kan nås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parring og flyvemetoder.  
Duerne parres i perioden mellem den 1. marts og den 20. marts og alle par får lov til, at made en 
unge op. Indtil sæson 2003 blev alle parrene parret i samme weekend, men i sæson 2003 var der 
pga. tidsmangel ændret på dette system.  
 
Inden duerne får udruget andet kulds æggene, bliver de sat på det totale system og der indledes den 
første fase i klargøringen til sæsonen. Duerne får en til to uger med lettere foder og træningen 
starter så småt, hvis vejret er til det. Træningen består af korte afstande 3 dage i træk for at lære 
duerne det totale system.  
 
Der har i sæson 2003 været fløjet med 40 par efter det totale system og med 10 par på det naturlige 
system.  
 
Duerne er på vingerne næsten hver eneste uge. Vigtigt er det dog, at de er i fuldt vigør og at deres 
fodertilstand er optimal, med dette menes, at deres depoter skal være fyldt op, for at være på holdet 
til DdB flyvningerne.  
 
Det sker dog, at der sendes duer med, som er på vej mod topformen blot for, at de skal få nogle 
kilometer i vingerne.  
 
Udover de før omtalte korte træninger, trænes der selv 3 - 4 gange og nogle gange med foreningen, 
alt dette, når det passer sammen tidsmæssigt.  
 
Når duerne skal sorteres, kigges der først og fremmest på de enkelte duers resultater og deres 
vitalitet og sundhed. Der lægges ikke meget vægt på bygningen hos duerne, da det er resultaterne 
som tæller.  
 
Efter sæsonen får alle flyveduerne igen lov til at have unger og made kuldet op. Derimod skilles alle 
avls duerne umiddelbart efter sæsonen.  
 
Foder og medicin.  
Der praktiseres to forskellige systemer for fodringer hos Ulrik og to systemer, som er meget 
forskellige fra hinanden. Disse systemer er meget relateret til årstiden og aktivitets niveauet.  
 
Flyvesæson. 
Der følges en nøje planlagt foderplan og der tages meget højde for hvilke behov den enkelte due har 
samtidig med at der holdes øje med hvad den enkelte due spiser, derfor fodres enkehanner også i 
reden.   
 
Fodring af duerne hænger også meget sammen med 

• Flyvesystem 
• Flyvningens distance/sværhedsgrad 
• Enkehunner fodres lidt mere knapt end enkehanner i starten af ugen 

 
Medicinering: 

• Kur mod tricomonader ved opstart af sæsonen. Evt. gentagelse løbende.  
 
 



Tilskuds produkter 
• Småfrø, jordnødder og hamp efter behov 
• Grit, picksten samt vitaminpulver til fri afbenyttelse 
• Duer der ”guffer” majs torsdag morgen sendes ikke med på mellemdistancen. 

 
Uden for sæson. 

• At fodre er ret let. Årstidens blandinger 
• Multivitamin én gang ugentligt er rigeligt 
• Grit, picksten og vitaminpulver til fri afbenyttelse 
• Giv gerne indespærrede duer lidt grønt en gang imellem 

 
Andre vigtige gøremål  
For hele tiden at være på forkant med duernes sundhed, indsendes der hvert år gødningsprøver til 
nærmere analyse. For der igennem at holde sig helt ajour med duernes sundhed og kun i tilfælde, 
hvor det er nødvendigt gives der kure. 
 

• Ormekur i januar/februar 
• Kur mod tricomonader i forbindelse med avlssæsonen. 

 
Slagindretning. 
Vi vil her beskrive det meget praktiske slaganlæg, som Ulrik har i dag.  
 
Slaget er bygget med gode sportsfællers (Petvaldsky 0242 og Benny Jørgensen 033)’s velvillige 
arbejdskraft og er bygget i vinteren 2001 og stod færdigt i april måned året efter.  

 
Flyveslaget er anlagt på loftet over garagen og her er 
indrettet: 

o To afdelinger med hver 20 reder 
o En afdeling med 10 reder 
o En afdeling til enkehunner 
o En afdeling til unger med godt 100 siddepladser 

 
 
 

 
I forbindelse med huskøbet og igangsætningen af arbejdet omkring bygning af nyt dueslag, havde 
Ulrik grundigt overvejet nogle meget vigtige elementer, som han igennem årene havde erfaret var 
vigtige for slaget og duerne. Disse elementer ville han have implementeret i sit nye slag således, at 
det kunne være så optimalt som muligt fra starten.   
 

• Udseendet er underordnet for duerne 
 

• Godt klima: 
o Tørt 
o Varmt 
o God luftcirkulation 
o Solen skal helst kunne skinne ind 

 



• Kunne regulere luftindtag: 
o For at have optimalt iltindhold 
o For at holde på varmen 
o For at undgå fugtig luft 

 
Som det kan ses, af nedenstående billede kavalkade, er rum opdelingen i slaget lavet meget 
praktiske og der er et meget fint overblik over reder, siddepladser og i det hele taget alt i slaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udover flyveslagene er der i haven indrettet et næsten perfekt avlsslag.  

o Opdelt i to afdelinger med 20 reder i hver og til disse volierer. 
 
I disse omgivelser har duerne næsten perfekte forhold og det er helt sikkert medvirkende årsager til 
de mange flotte resultater, som Ulrik har opnået i sæson 2003 og han vil helt sikkert også være at 
finde i resultatlisternes top i fremtiden.  
 
Stammen af duer. 
Stammen af duer, som Ulrik arbejder med, er med basis i en stamme af duer, som Ulrik har helt fra 
starten med brevduesporten. Disse duer fik Ulrik af sin morfar, som også i mange år var 
brevduemand.  
 
Hvilken afstamning disse duer er vides ikke, men en ting er helt sikkert, det er, at de har præsteret 
flotte resultater igennem mange år.  
 
Af duer fra den gamle stamme er det primært A 039-82-273 og U 039-80-112, som også i dag er 
bag på mange af top duerne. Siden hen har Ulrik hentet forstærkninger til den gamle stamme og her 
er specielt 2 hanner fra Freddi Nygaard (100-88-665 og 100-88-1065) været meget anvendte i avlen 
og disse 2 hanner har givet mange gode unger.  
 
Indenfor de sidste 10 år har Ulrik hentet en del nyt blod ind fra meget stærke slag. 

• 1992: Ivan Hansen 
• V. Petvaldsky, Benny Jørgensen og Kaj Skovlind 
• 2000: Jørn Christensen 
• 2002: J. Kiekebelt en virkelig topflyver på langdistancen i Holland. 



 
 
 
Resultater til flyvningerne i sæson 2003 
I sæsonens løb har der været mange flotte resultater. I dette afsnit er nævnt resultaterne på 
langflyvningerne.  
 
Münster 2,6,7,13,30,56  af 692 duer og deltaget med 18 duer 
Hof 5,9,29,45,59,90 af 560 duer og deltaget med 12 duer 
Borlänge  25,28  af 528 duer og deltaget med 11 duer 
Limburg 2,3,14,  af 382 duer og deltaget med 7 duer 
Hudiksvall 14,20,  af 400 duer og deltaget med 7 duer 
Gøttingen 7,20,21,22,31,70,71 af 389 duer og deltaget med 14 duer 
Ludvika 4,5,6,7,39,41  af 403 duer og deltaget med 15 duer 
 
Regensburg 1,3,  af 42 duer og deltaget med 3 duer 
 
 
Tanker til fremtiden. 
Som Brevduens læsere også har kunnet læse i de sidste numre er Ulrik et af vore medlemmer, som 
virkelig har ideer og tanker om fremtiden for brevduesporten og disse har han givet udtryk for i et 
par indlæg.  
 
 
Gode råd til nye i sporten.  
Det er altid svært at give gode råd til andre, før man ved, hvilken tilgang til sporten de har. Men 
først og fremmest gælder det om at lytte til, hvad andre duemænd har at sige og så suge viden til 
sig. 
 
Jeg tror på, at man kommer længst med at sætte sig nogle mål for fremtiden. Det være sig både 
kortsigtede og mere langsigtede. Det skaber fokus. Målene skal være realistiske og sættes i forhold 
til tidligere resultater, samt den indsats som man vælger at lægge for dagen. 
 
Skal jeg være lidt mere konkret, så gælder det selvfølgelig om at have duer med det rette potentiale. 
Og der er masser af gode duer rundt omkring i Danmark, så det er helt sikkert muligt at anskaffe sig 
nogle, der besidder dette potentiale. Man kan jo bare kigge resultaterne igennem for at finde en 
duemand, der har duer med de egenskaber, som man søger. 
 
Det handler om, at finde ind i en rytme med en fornuftig slagledelse, så man sikrer sig, at duerne er 
rustede til de opgaver, som man byder dem. En ide kan være at kopiere systemet fra en erfaren 
duemand og så hen af vejen udbygge systemet med ens egne erfaringer. 
 
Man skal desuden aldrig anskaffe sig flere duer end man kan magte. Lidt karikeret er det langt 
bedre at flyve én due fem uger i træk end lade fem duer flyve én flyvning hver på fem uger. 
 
Mål for den kommende sæson. 
Jeg må jo indrømme, at jeg havde en forrygende sæson 2003 – især når man tager i betragtning, at 
jeg ikke havde duer ældre end to år, der var født på slaget. Men resultaterne i fjor tæller ikke i den 



kommende sæson. Alle starter fuldstændig lige, så det er ”på med vanten”, hvis man skal være med 
i toppen igen. 
 
Der er altid kamp til stregen om de forreste placeringer til mesterskaberne, så man kan sagtens have 
en forrygende sæson og ”kun” blive nr. fem til et mesterskab. Men jeg vil da godt indrømme, at mit 
mål for den kommende sæson er at genvinde langflyvermesterskabet og blive mellem de fem første 
til mellemdistancemesterskabet. 
 
 
Indsatsen skal nok være der fra min side, og så er det bare om at opsøge heldet og håbe på, at 
duebestanden er sund og rask igennem hele sæsonen. Men er det nok…??? Mange andre har jo 
samme mål, men det er fedt, for det er jo netop konkurrencemomentet, der motiverer. 
 
 



 
Præsentation af nogle topduer fra slaget. 
 

Münster nr. 2 i sektionen 
A 058-01-570  

Far: 100-88-665     Mor: 241-91-651 
 

Denne han havde flere andre 
topplaceringer i sæson 2003. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Borlänge nr. 25 i sektionen 

A 058-01-552 
Far: 241-90-553     Mor: 100-99-403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hof nr. 5 i sektionen 

A 058-01-512 
Far: 241-96-534     Mor: 241-95-410 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Hudiksvall nr. 14 i sektionen 
A 058-00-156 

Far: 100-88-665     Mor: 241-96-521 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limburg nr. 2 i sektionen 

A 058-01-551 
Far: 058-00-149     Mor: 241-93-273 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ludvika nr. 4 i sektionen 

A 058-01-514 
Far: 138-00-367     Mor: 090-00-505 

 
I øvrigt er han også Es-due nr. 1 i langflyverklub ØST  

på nordflyvningerne i 2003. 
 


