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Total antal duer Mellemdistance 

 2014 2015 2016 

Region Nord 43.983 44.072 40.138 

Region Syd 28.782 22.416 24.367 

 Region Øst 25.646 22.762 23.230 

Total 98.411 89.250 87.725 
 

Analyse totaler mellemdistance 
Det er nemt at se, at tallene i de enkelte regioner svinger noget fra år til år, 
og det ville nok være nærliggende at spørge, hvad det kan skyldes. Der kan 
være mange grunde til dette, men de to vigtigste er nævnt nedenfor. 

Tab af duer 
 En af de mest åbenlyse forklaringer er selvfølgelig hvis der kommer en 
katastrofeflyvning, og det gælder mest i begyndelsen af sæsonen. Lad os se 
på de enkelte Regioner: 

Region Nord har altid ligget højest af de 3 regioner og som det ses har 
regionen ligget stabilt på ca. 45.000 duer. I 2016 er antallet faldet meget 
med 4.000 duer, og det fald er nemt at forklare, idet regionen på 
Sektionsbasis havde nogle rene katastrofer i begyndelsen, hvor der blev 
tabt mange etårs duer. Dette faktum påvirker antal afsendte duer resten af 
sæsonen. 
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Region Syd har i mange år ligget på ca. 30.000 duer afsendt, og antal duer i 
2014 ligger også der, men i 2015 sker et voldsomt fald med ca. 6.400 duer. 
Dette antal duer udgør et tab på over 100.000 kr til DdB. Forklaringen her 
er nok hovedsagelig den første DdB flyvning fra Soltau, der blev en ren 
katastrofe. Antallet af duer er dog rettet op i 2016 med 2.000 duer. 

Region Øst er faldet i antal duer i 2015 med knap 3.000 duer. Så vidt vides, 
er der ingen rigtig katastrofeflyvninger i Region Øst i 2015. Måske var det 
bare et dårligt år for regionen. 
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Vigende medlemstal  
Det er ingen hemmelighed, at antal medlemmer i DdB er vigende, og hvad 
betyder det for antal afsendte duer? Ser vi på hvor mange medlemmer der 
er tabt de senere år, skulle totale antal duer være mindre end de er. Der er 
her flere faktorer der  griber ind i antal afsendte duer. 
Der er de senere år dukket nogle rigtigt store slag op, og de sender rigtigt 
mange duer, og samtidig er der slag med 40-50 enkemæmd eller samme 
antal i totalsystemet, der sender mange duer. Siger statistikken noget om 
hvor mange det er? I 2013 lavede P. E. Meulengracht en statistik over hvor 
mange duer de enkelte slag sendte, og på grafikken nedenunder ses disse 
tal for 2012-13. Som det ses tydeligt, sender de fleste 1-75 duer og de 
færreste over 175 duer, og det er netop de slag vi taler om der holder total 
antal duer oppe i DdB. Hvor mange er det`? På søjlerne vises mellem 1-200 
slag, og hvis vi tager et "slag på tasken" vil disse slag nok i dag udgøre knap 
100 slag eller ca. 8-9% af samtlige slag.   

Afsendte duer alle kategorier slag 2012-13 

 

Blå søjler = 2012 - Røde søjler 2013 
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Total duer Langdistance 

 2014 2015 2016 

Region Nord 5527 5868 5546 

Region Syd 3558 3306 4108 

 Region Øst 3682 3203 3688 

Total 12767 12379 13342 
 

Udsving i antal duer 
Region Nord plejer altid at sende flest, men der er en svag tilbagegang i 
2016 i forhold til året før. I Region Syd har medlemmerne sendt flere duer 
end de forrige to år, så det er da fint. Region Øst ligger på det samme antal 
stort set, som man plejer at sende. 
Totalen i Langdistance plejer at ligge lige på omkring de 13.000 duer. I 
2015 var der en nedgang til 12.300 duer, men i år er der kommet 1.000 
duer mere på totalen, hvilket kun kan siges er udmærket. På trods af, at 
gebyrerne er sat op, sender medlemmerne alligevel rimeligt med duer.  
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Sammenlignende statistik 
Der rejser sig nu spørgsmålet, om hvordan det egentlig går i DdB, med 
antal medlemmer og det antal duer der sendes. Disse oplysningere er 
samlet i skemaet nedenunder, og de ældste tal op til 1995, er leveret af P. 
E. Meulengracht. 

Antal duer/medlemmer 1980 - 2016 

Der er kun tal for Mellem/lang. Landsflyvning og unger er ikke medregnet 

 Medlemstal Total duer Due i snit 

1980 3375 191.000 56 duer 

1985 3400 211.000 65 duer 

1990 3000 210.000 70 duer 

1995 2720 207.000 76 duer 

2008 1407 153.800 87 duer 

2016  952 101.000 106 duer 

          Medlemstal er 3/5 x DdB flyvninger 

Et hurtigt blik på tallene viser os, at DdB´s storhedstid var i 1970´erne og 
frem til årtusindskiftet. Der må dog også nævnes samtidigt, at der efter 
årtusindskiftet var nogle gode år, hvilket ses på tallene fra 2008. I sidste 
kolonne er det beregnet hvor mange duer der er sendt pr. medlem, ved at 
dividere antal duer med medlemstallet. 
Ser vi på tallene fra 2016, er det let at se, at under 1.000 medlemmer 
sender 100.000 duer (106 duer/snit), og det er ikke så ringe endda. Dvs. at 
under 1.000 medlemmer sender halvt så mange duer som i "gamle dage" 
med 3.000 medlemmer. På det grundlag må det siges, at det går da ikke så 
ringe endda i DdB hvad due antallet angår.  
Samtidig må vi dog huske, at der trods alt ikke er den samme indkomst på 
gebyrer ved 100.000 duer som ved 200.000 duer. Falder talen på vores 
økonomi i DdB, er dette faktum vigtigt, idet udgifterne nødvendigvis må 
rettes ind efter indtægterne. 

 


