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Uafhængig af duens hjemkomst ? 

I Danmark har der været kapflyvning med brevduer siden De danske 
Brevdueforeninger (DdB) blev dannet i 1901. For at registrere duens 
hjemkomst til de enkelte slag, har man brugt gummiringe på duens ene ben, 
som ved hjemkomsten til slaget blev tidsstemplet i et kontrolur. På 
gummiringen var der et nummer der ved kontrol beviste duens hjemkomst.  
I 1990èrne kom der elektroniske systemer hvorved det, ved hjælp af en 
elektronisk ring på duen, blev muligt at lave den samme proces som ved 
gummiringe. Ved duens indgang fra en kapflyvning bliver den registret 
elektronisk og vist på displayet i et elektronisk ur, der lagrer alle 
hjemkomne duers data. 

Det nye der er kommet til disse elektroniske systemer de sidste år, er et 
automatisk meldesystem via mobil nettet, der sender duens ankomsttid 
videre til en server i DdB. Det er denne nye tekniske udvikling der gør, at 
brevduemanden M/K ikke behøver at være tilstede når duerne kommer 
hjem.  Systemet giver også mulighed for at følge ankomne duer i sit slag via 
sin IPhone.  Denne lille artikel viser i kort form, hvordan det virker. 
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Elektronisk registrerings ure 
 

   
Her ses de almindeligste elektroniske registrerings enheder brugt af 
danske brevduefolk.  
Til venstre Tauris: Anlægget har display og betjenings tastatur som alle 
andre anlæg. Ved betjening på slaget og i klubhuset skal det enkelte anlæg 
kobles til strøm og et multistik for at fungere. Ved pakning af duerne til 
kapflyvning skal det enkelte anlæg tilkobles hver gang med kabler til strøm 
og multistik. 
Til højre Unikon:  Anlægget har display og tastatur som alle andre anlæg. 
Ved betjening på slaget og i klubhuset skal databoksen sættes ned oven i 
anlægget og strømmen slås til, hvorefter anlægget er klar. Ved pakningen af 
duerne skal anlægget kun tilsluttes en gang, hvorefter pakningen er klar. 
Den enkelte brevduemand har bare databoksen med i lommen, og ved 
pakningen sættes boksen ned i konsollen til pakning. Ved betjeningen af 
anlægget er Unikon mere betjenings venligt uden en masse ledninger af og 
på ustandselig. 
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Duerne pakkes til kapflyvning 
 

Ved ankomsten til klubhuset har den enkelte 
brevduemand sine duer med i kurve, og det kan være 
et mindre antal duer eller et større antal duer, alt 
efter hvilke flyvninger der skal duer til. I gamle dage 
var det for det meste flettede vidjekurve man brugte, 
hvilket er udmærket, men i moderne tid er kommet 
andre typer kurve til. I bunden af kurvene bruges 
halm eller strøelse. 
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Duen tages op af kurven og nummeret læses på duen og findes på skemaet. 
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Duens venstre ben holdes hen til registrerings enheden, og på nederste 
billede ses at det er hunnen 126-17-1040 der pakkes til Sektionsflyvning. 
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Pakning af duer i Brevduehuset Hjørring.  

Pakningen af duer til kapflyvnin-
gerne foregår ved en pakkelinje 
hvor 2-3 mand tager duerne op af 
kurven, hvorefter duen via E-ringen 
bliver registreret i  en konsol.  Der 
arbejdes her med Unikon anlægget. 
Efter pakningen af det enkelte 
medlems duer på diverse flyvninger, 
hvilket kan være op til 3 flyvninger, 
går anlæggene ind til IT-rummet 
hvor data bliver behandlet, og 
indlæst i foreningens computer. Efterfølgende får hvert medlem en 
udprintning med samtlige duer på hver af de stationer man har duer med i. 
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Øverst kurv med duer, ur og skema. Nederst kurve plumpes i pakkelinje 1.  
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Elektronisk meldesystem 
 

 

Når duen vender hjem fra en 
kapflyvning, vil den hurtigst 
muligt ind på slaget, og den går 
da hen over en antenne der 
registrerer ankomsten til slaget. 
I registreringssystemets display 
vises umiddelbart duens ring- 
nummer og hjemkomsttid og 
man kan ”steppe” frem og 
tilbage for at genkalde sine 
andre duers hjemkomster. 
Hvis afstandende for det enkelte 
slag i forvejen er lagt ind i 
enheden, kan de nyeste  
systemer endvidere vise de 
enkelte duers hastighed i meter 
pr. minut. 

Der  kan være en enkelt antenne eller 4 antenner.  
På det øverste billede ses en due gå ind igennem en af de 4 indgange. På det 
nederste billede ses en due på vej gennem fanggaflerne, der skal hindre at 
de duer, der er i slaget flyver ud.  
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Det automatiske melde system 

dleningen, kan man 
ved Tauris anlægget 
fen enhed der 
automatisk melder 
duernes ankomsttide 
til DdBs server. På 
billedet ses enheden 
ligge bagest med et 
grønt lys.  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

På samme måde kan 

man ved anlægget 

Unikon få en 

mulighed for 

automatisk melding. 

Her kræver der bare 

en mobiltelefon, der 

skal sammenkobles 

med anlægget, 

hvorefter der sendes 

besked til DdB`s 

server via mobil-

telefonen. 

Som beskrevet i 
indleningen, kan 
man ved Tauris 
anlægget få en 
enhed der 
automatisk melder 
duernes ankoms-
ttider til DdBs 
server. På billedet 
ses enheden ligge 
bagest med et grønt 
lys.  
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Online resultater på IPhone 

 

    

På billedet ses en online 
besked med en due 126-17-
1040U der er ankommet kl. 
09:35:49, og koden 95 viser 
det er en sektionsflyvning.  
Det vil altså sige at man, hvis 
der er andre tvingende 
grunde til ikke at være 
tilstede på slaget ved duernes 
ankomst, kan følge 
kapflyvningerne, på sit eget 
slag, online på sin IPhone! 

Tvingende grunde kunne 
være en rund fødselsdag eller 
en tur i en Funpark. Man 
kunne forestille sig at der 
under de utallige skåltaler 
ved svigermors runde dag, 
eller børnenes karulselture 
var en lejlighed til lige at 
tjekke hjemkomsterne i sit 
slag, og måske få en snak med 
andre i sporten. 
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Jesper Iversen 025 Hjørring 
 

Jesper har hjulpet med billeder til denne artikel, og har yderligere leveret 
ekstra billeder fra hans dejlige slag på en ejendom nord for Hjørring.  
Jesper var Danmarksmester i 2015, og det viser noget om hans styrke. 

 

 

Jesper står her med hunnen 025-12-2365. 

Hunnen er medvinder af Danmarksmesterskab - Åben 2015. 
Duen er også medvinder af Langflyvermesterskaber Åben og Sport i Sektion 
63 i 2016. 
2365 var også Regionsvinder (hele Nordjylland) fra en meget hård flyvning 
fra Dresden i 2016. 
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De Danske Brevdueforeninger (DdB), er en organisation der samler samtlige 
Sektioner med deres foreninger og medlemmer i en interesse organisation. 
DdB blev startet i 1901 for at organisere kapflyvninger for hele landet til 
destinationer uden for Danmarks grænser. 
 

 

DdB har et Sekretariat med to medarbejdere, og det er 
herfra planlægningen af alle aktiviteter med diverse 
kapflyvninger foregår. Den praktiske planlægning til 
afviklingen og udregningen af diverse resultater til 
kapflyvningerne foregår også fra en server i 
Sekretariatet. Sekretariatet laver også medlemsbladet 
Brevduen i vinterhalvåret, og bladet er i farver. I 
kapflyvningssæsonen udgives resultaterne i et sort/ 
hvidt blad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mange duer på vingerne 
I kapflyvnings sæsonen med brevduer der starter i midt maj og stopper i 

begyndelsen af august, sendes der hver uge brevduer til kapflyvninger. I 

DdB regi sendes hver uge  8-10.000 duer og i samtlige Sektioner sendes 

hver uge 15.000 duer,  hvilket giver ca. 25.000 duer på vingerne hver 

uge. I slutningen af sæsonen kan tallet nå op på ca. 27.000 duer. Ethvert 

medlem bestemmer selv hvor mange duer vedkommende sender, dog 

kan der kun sendes 4 duer på de specielle Sportsflyvninger. 

 

 

 

 

 


