
Referat fra Formandsmødet afholdt i 025 

Hjørrings klubhus torsdag den 16-8-2012. 
 

 

Dagsorden: 

1. Indledning ved formand. 

2. Tilbagemelding fra foreninger angående Sektion og DDB. 

3. Vedr. Regionsmøde (afholdt 2 dage forinden) 

4. Slipformer 

5. Udstilling 

6. Evt. 

 

 

Dan 188 og Dan 217 ikke til steder på Formandsmødet. 

 

1. Formanden bød velkommen. Sektionsbestyrelsen ville som noget nyt placere 

Formandsmødet ud i foreningerne. Ved sådant et tiltag kunne man spare 

penge. 

Det havde igen været en hård sæson, hvilket var 3. år i træk. Næsten hver 

lørdag var der regnvejr i vente, men kun en enkelt gang blev opsamlingen 

udskudt til lørdag.  

Der var tabt rigtig mange duer rundt omkring, hvilket igen betød færre duer 

på sektionsflyvningerne. 

Bestyrelsen forventede et underskud på ca. 40.000 kr. Havde på forhånd 

budgetteret med ca. 15.000 i underskud for sæson 2012. 

 



Der var afsendt 14 800 gamle duer i sæson 2012 mod 16 000 duer i sæson 

2011. 1250 unger var afsendt i 2012 mod 1400 unger i 2011 på en flyvning 

mere. 

Grundet forskellige forhold blev ungerne ikke sluppet en halv time efter de 

gamle duer, som ellers planlagt. 

Ib Kristensen ønskede ikke længere at være løslader. Formanden opfordrede 

forsamlingen til, at spørge i egen forening om der kunne være et medlem, der 

var interesseret i løslader posten  

Vagner Simonsen havde på bedste vis kørt sektionens regnskab. Formanden 

håbede på, at Vagner ville fortsætte i 2013. 

Hvad angår EDB havde Jesper Kristensen igen i år løst opgaven perfekt. Jesper 

fortsætter i sæson 2013. 

Omkring spil på sektions duer havde det nye tiltag med et indskud på 20 kr. i 

slagsspils konkurrencen vist en stigende interesse, særlige i starten af 

sæsonen. 

Der er fortsat stor uretfærdighed i pointsystemet til Regionsmesterskaberne. 

Det er nærmest umuligt for et af sektion 63´s medlemmer at vinde sådan et 

mesterskab. I det hele tager bare at blive placeret, er svært. Formanden 

ønskede en anden og mere retfærdig udregningsform. 

Der var varslet store stigninger på kornpriserne – helt op til 30 %. En så stor 

stigning ville ikke gøre det lettere at få flere duer med på kapflyvning i 2013. 

Bestyrelsen havde diskuteret, om man skulle tillade vinterunger at deltage på 

lige fod med de gamle duer. Her ville formanden gerne høre forsamlingens 

mening? 

 

2. Dan 215: 

Tilfreds både med Sektion og DDB. Havde et godt samarbejde med 

Brønderslev. 

Mente dog, at der var ulige konkurrence mellem de slag, der deltog med 

mange duer og de mange små slag, der deltog med færre duer. De små slag 

blev let kvalt, hvilket i længden ville være dræbende for brevduesporten. Så 

gerne en eller anden form for udregning, der tog højde for, hvor mange duer 

den enkelte due ejer sendte på en given flyvning.  

Ønskede ikke at komme med i et evt. ”sydslip”. 



 

Dan 212: 

Tilfreds med sektion og DDB 

Vejret kan vi ikke gøre noget ved, men selv under de svære betingelser havde 

sæsonen forløbet rimelig godt. 

 

Dan 196: 

Var tilfreds med sektion og DDB 

Havde hørt at lastbilen med Antwerpen duerne havde været overfyldt med 

kurve i midtergang. Spurgte om det var blevet nævnt på Regionsmødet? 

”Erik Rasmussen havde nævnt det. DDB havde lavet en beregningsfejl, men 

alle duerne havde fået den fornødne forplejning.” 

Flere gange havde foreningen oplevet at få kurve retur fra DDB flyvninger, 

hvor hele bølgepapstykket var i den ene ende af kurve. Hvordan kunne det 

ske? 

Ønskede divisionsmesterskabet afviklet på 1. due (åben) og ikke 1. sportsdue. 

Sendte selv aldrig mere end sportsdue antallet. 

 

Dan 195: 

Havde i starten af sæsonen et EDB problem. Problemet var et velkendt 

problem – havde noget at gøre med satellitten og forbindelsen til Frankfurt 

uret. Peter Knudsen fra hovedbestyrelsen havde været inde over sagen. 

Roste Jesper Kristensen for sin store fleksibilitet, når der havde været 

indberetningsproblemer. 

Mente at foreningerne Dan 025 og Dan 084 var for dårlige til at indberette 

deres hurtigste duer, ofte kunne et medlem fra de nævnte foreninger godt 

have flere duer blandt sektionens hurtigste, men disse duer blev ikke 

indberettet. Fandt at alle sektionens medlemmer ønskede en så hurtig og 

præcis resultatliste som muligt. Ville gerne være behjælpelig med at 

indberette andre foreningernes duer, hvis det var nødvendig. 

Ønskede sektions duerne sluppet lidt op af formiddagen. Specielt i starten af 

sæsonen, hvor der ofte var under 10 graders varme. 



De duer, der blev placeret i midtergangen om torsdagen, havde ingen 

muligheder for at få vand før de ankom til Århus. Havde fået oplyst fra Århus 

at så snart duerne ankom, blev der serveret vand for dem. 

Anså at bestyrelsen ikke fulgte tidligere vedtaget lov omkring netop 

Formandsmødet. Her skulle bestyrelsen komme med deres ideer og tanker til 

den kommende sæson. Fandt det var på højde tide at indlede et samarbejde 

med de øvrige nordjyske sektioner omkring transport på sektionsflyvningerne. 

Ønskede flere konkurrencer omkring sektionens egne flyvninger. Mente det 

kunne være med til at få flere duer med. 

Dan 189: 

Godt tilfreds med sæsonen.  

Ønskede hurtigere og flere indberetninger, som Dan 195 lige havde nævnt. 

Troede ikke på DDB´S økonomi. Kunne godt forestille sig gebyrstigninger i 

midten af næste sæson. 

Ønskede at sektion 63 kom i gang med noget samkørsel med de øvrige 

nordjyske sektioner specielt i midten af sæsonen, hvor der altid er færre duer 

med. 

Ønskede ungerne på nogle kortere kapflyvninger.  

Det gjorde ikke noget, hvis der var medlemmer i sektionen, der ønskede deres 

vinterunger med på sektionsflyvninger sammen med de gamle duer. 

Ønskede at slippene på sektionsflyvninger foregik samtidigt, men ikke 

nødvendigvis at det skal være en duemand, der løslader duerne. Det kunne 

evt. være spejdere eller pensionister. 

Optaget i en arbejdsgruppe på tværs af sektionerne i det nordjyske. 

Uddybede ikke nærmere, hvad det gik ud på. 

Dan 182: 

Godt tilfreds 



Ønskede at Nibe foreningens duer blev placeret ved siden af Hjørring duerne 

så de evt. kunne følges af hjemover. 

Ønskede opdelte slip. Sportsduer ud for sig. Åben konkurrence ud for sig. 

Dan 175: 

Ikke deltaget så meget, men alt i alt tilfreds. 

Mente at DDB skulle til at passe på, troede at DDB ville få store økonomisk 

problem allerede i 2013. Takkede Ib Kristensen for tiden som løslader og 

takkede Jesper Kristensen for sit altid veludførte arbejde omkring EDB. Mente 

at sektion 63 nok havde Danmarks bedste EDB mand. 

Dan 126: 

Tilfreds med det hele. 

Gjorde opmærksom på, at flere medlemmer i foreningen ikke ønskede at 

deltage på sektionsflyvningerne, da deres duer gang på gang kom ind nord fra. 

Løgstør ville selvfølgelig gerne fortsætte i sektion 63, men havde et stort 

ønske om at få deres duer sluppet separat – gerne udenfor konkurrence. 

Dan 084: 

Tilfreds med både sektion og DDB 

Mente man burde tage mere hensyn til ungerne, evt. slippe dem sammen 

med de gamle. Det er trods alt vores unger, der er fremtiden. Det er vigtigt, vi 

får dem helskindet hjem til glæde for os selv men også til gavn for sektionens 

og DdB’s økonomi 

Ønskede bedre koordinering omkring sektionsslippene. Havde hørt at vores 

duer en af de gange, hvor ungerne lige var sluppet, ”løb” ind i de sjællandske 

duer. 

Måske skulle vi op 3 opdelte slip i sektionen, hvis det kunne være med til at få 

flere duer med. 



Kunne godt gå ind for at lade vinterungerne kommer med på lige vilkår med 

de gamle. Vi skal lade være med at begrænse os. I stedet skal vi alle se på nye 

muligheder, så vi kan tilfredsstille så mange af sektions medlemmer som 

mulig. 

Hirtshals ønskede ikke længere at have med de norske duer at gøre 

 

3. Her henvises til DDB´s Hjemmeside. Det blev blandt andet oplyst på 

Regionsmødet,  at DDB´s kapflyvninger havde givet overskud. Der ville som 

noget nyt blive 7 sportsdueflyvninger i 2013. Gebyret ville blive på samme 

niveau som sidste halvdel af 2012. 

 

4.  Blev diskuteret over bordet. Der var forskellige meninger om emnet. Umuligt 

at referer ordentlig. 

           

5. Udstilling: 

         År 2013  Hirtshals 

         År 2014  Nibe 

         År 2015  ? 

 

6. Formanden sluttede af med at takke Ib Kristensen for mange års tro tjeneste 

på pladsen som løslader og opfordrede endnu en gange alle sektionens 

foreninger til at finde en ny løslader. 

 

NB!!!!!!! 

Alle vandrepokaler skal senest den 1. november 

indleveres til et af bestyrelses medlemmerne 



 

 

JMP 

19-8-2012 


