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DdB Kapflyvninger 2012 
Opgjort i aktive og inaktive slag,                                  

samt antallet af afsendte duer 

Af Ove Fuglsang Jensen 

I Brevduen nummer 29/2012, havde P.E. Meulengracht et indlæg "Alt ved det 
gamle", hvor han beretter om antal slag i DdB, aktive såvel som inaktive. Han 
slutter indlægget med at beklage, at der ikke er plads til et stort skema, men at 
interesserede medlemmer kan få skemaet tilsendt pr. mail. Jeg har beskæftiget 
mig med DdB Statistik siden 2008, og jeg syntes derfor at jeg gerne ville se dette 
skema. 

Ved gennemgang af det tilsendte skema, blev jeg mildest talt chokeret over tal og 
procenter af aktive/inaktive slag. Jeg har derfor bedt Poul Erik om tilladelse til at 
referere til de oplysninger som fremgår af skemaet, og det har jeg fået lov til. 

Skemaets opbygning 
Skemaet består af 6 kategorier med 5 og 6 kolonner af aktive/inaktive slag. Alle 
Sektioner står Regionsvis med total i bunden for hver kolonne, og nederst i hver 
kolonne står totalerne for DdB i tal og procenter. Det ville være for stor en 
mundfuld at gå ind i de mange detaljer i skemaet med Sektioner/Regioner. Det 
som jeg har valgt at uddrage af det omfangsrige materiale er derfor kun 
totalerne / på landsplan i DdB.  

Nedenunder dette her afsnit nævnes de 6 hovedkategorier med en kort 
kommentar. Dog kommenteres ikke ”Slag ej deltaget”, da dette formodes at være 
en blanding af inaktive og medlemmer som muligvis kun er aktive i Sektionernes 
egne kapflyvninger. 
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Deltagelse på antal flyvninger 
Opmålte kodenumre 1488  
Slag ej deltaget 284 19% 
Indtil 10 flyvninger 221 15% 
11 - 15 flyvninger 120    8% 
16 - 20 flyvninger 219 15% 
Flere end 20 flyvninger 644 43% 
 
Ser vi på mest vedholdende slag (2 nederste), er det 219+644=863. Dette tal 
passer som fod i hose med min løbende opgørelse i Statistik 2012 over aktive 
slag i sæsonen, hvor vi ender i ca. 860-880 slag. Ligegyldigt hvordan vi opgør 
antal aktive slag der er vedholdende, så ender vi et sted under 1.000 
medlemmer på landsplan. 
 

Afsendte alle kategorier 

Slag ej deltaget 284 19% 
Afsendte 1 - 75 duer 483 32% 
Afsendte 76 - 125 duer 331 22% 
Afsendte 126 - 175 duer 183 12% 
Afsendte 176 - ??? duer 207  14% 
 
Det er chokerende, at så mange som 483 ud af 1204 aktive slag kun sender 1-75 
duer, og denne gruppe er 1/3 af alle aktive slag, og dette burde vække til 
eftertanke! Dette udgør et stort potentiale, hvor der er muligheder for at flere 
duer sendes med. 
 

Mellemdistanceflyvninger 
Slag ej deltaget 303 20% 
Afsendt 1 - 75 duer 578 39% 
Afsendt 76 - 100 duer 222 15% 
Afsendt 101 - 125 duer 129 9% 
Afsendt 126 - ??? duer 256 17% 
 
Ud af 1185 aktive slag er der 578 (39%) der kun sender 1-75 duer. Der er her et 
stort ikke udnyttet potentiale, hvor der helst skal flyttes flere aktive slag til 
næste kategori med 76-100 afsendte duer - eller højere - hvis vi skal have duer 
på vingerne. Rent nøgternt er det faktisk kun 129+256=386 slag der har en 
chance for at vinde mesterskaber, og det er 26% af alle aktive.  
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Langflyvninger 
Slag ej deltaget 533 36% 
Afsendt 1 - 10 duer 343 23% 
Afsendt 11 - 20 duer 316 21% 
Afsendt 21 - 30 duer 161 11% 
Afsendt 31 - ??? duer 135 9% 
 
Mange her i kategorien Langflyvning melder fra på forhånd ca. 1/3 (36%). Ved 
aktive slag er der 1/4 der kun sender 1 eller 2 duer hver gang (1-10 duer), eller 
også har man givet op tidligt! Det største problem i Langflyvningerne, er de ind 
imellem meget svære flyvninger, hvor mange falder fra eller som de 533 slag der 
slet ikke starter op på grund af sværhedsgraden. 
 
 

Lands/overnatflyvninger 
Slag ej deltaget 986 66% 
Afsendt 1 - 5 duer 301 20% 
Afsendt 6 - 10 duer 106 7% 
Afsendt 11 - 15 duer 58 4% 
Afsendt 16 - ??? duer 37 2% 
 
At der er næsten 1.000 (986) slag der ikke deltager, og kun 502 aktive slag, er et 
faktum der vækker til eftertanke. Den faktiske konkurrence foregår på landsplan 
mellem 58+37=95 slag. Disse flyvninger er kun for en snæver elite på under 100 
slag der på landsplan udgør 6%. Deltagelse på disse flyvninger har også rigtig 
meget med økonomi at gøre. 
 
 

Ungeflyvninger 
Slag ej deltaget 972 65% 
Afsendt 1 - 5 duer 137 9% 
Afsendt 6 - 10 duer 150 10% 
Afsendt 11 - 15 duer 84 6% 
Afsendt 16 - ??? duer 145 10% 
 
65% deltager ikke. Disse ungeflyvninger må ses som et økonomisk tilskud til 
DdB, hvor formålet er, at bilerne fyldes mere op. Sektioner med lange afstande 
har desuden meget få unger med - hvilket er forståeligt. 
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Faktabokse 
 
Antal slag 2012 i forhold til 2008: 
Mindre slag har en tilbagegang på 243 slag = 23% 
Store slag har en tilbagegang på        19 slag = 4,7% 
 

Samlet tilbagegang på 262 slag = 100% 
Mindre slag udgør heraf               =     93% 
Store slag udgør heraf                    =      7% 
 
 
Mesterskaber 2012 
4 mesterskaber gange 17 sektioner = 68 vindere 
814 mindre slag vinder 8 mesterskaber = 12% 
390 store slag vinder 60 mesterskaber   = 88% 
 
 
Mellemdistance Sport 2012 
814 mindre slag vinder 3 mesterskaber = 1 mesterskab for hver 271 slag 
390 store slag vinder 14 mesterskaber   = 1 mesterskab for hver 18 slag 
 

Af de 3 små slag som vinder 1 Sportsmesterskab er der: 
Et slag som i alt har afsendt 53 duer 
Et slag som i alt har afsendt 100 duer 
Et slag som i alt har afsendt 120 duer 
 

14 Sportsmesterskaber vindes af de store slag med mange afsendte duer 
 
 

Diskussion 
Hvorledes får vi flere af de inaktive medlemmer til at blive aktive, samt ikke 
mindst flere duer med på kapflyvningerne, er et godt spørgsmål. 
1. Skal vi have 2 mesterskabsrækker på de åbne mellemdistance-flyvninger: Et 
mesterskab for slag der sender under 125 duer, og et for slag der sender over 
125 duer på årsbasis. Eller skal grænsen gå ved 100 duer?. 
2. Skal afsendelses-gebyrerne per due sættes ned, for at få flere duer med? 
3. Skal tvunget spil i Lands/overnatflyvninger tages helt ud / fjernes for derved, 
at gøre flyvningerne billigere? 
4. Bør der være færre kapflyvninger der indgår til mesterskaberne?. 
5. Bør der være mange flere attraktive præmier og kontantbeløb der kan vindes 
på kapflyvningerne? 
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6.  Hvad kan der gøres for at brevduesporten bliver sjovere og mere hyggelig for 
de mange små slag (93%) der forlader sporten? 
7. Hvorfor er alle de små slag henvist til sekundære placeringer? 
8. Er brevduesporten blevet for kedelig i Danmark?  
9. Sportsmesterskaberne med få afkrydsede har spillet fallit – men hvorfor?  
10. Hvordan får vi mange flere af de små slag til at være tilfredse med at forblive 
aktive i DdB? 
 

Hvor er ansvarligheden?  
Tallene for aktive og inaktive slag i DdB, må mane til eftertanke. I år 2008 
prøvede Poul Erik, Jørn Boklund og Freddi Nygaard at få nogle love igennem for 
at rette op på den dårlige udvikling, men det blev forkastet / gik ikke. Nu er der 
nye tal fra 2012 der viser, at "alt er ved det gamle" - tilbagegangen fortsætter i et 
uforandret højt tempo!  
HB med Erik Dybdal i spidsen har kendt til disse forhold i årevis uden at reagere, 
og HB agter heller ikke i fremtiden at foretage sig noget, men hvad med 
medlemsskaren, er der ingen her der viser ansvarlighed over for udviklingen?  
Nu er det sådan, at de store slag tager 88% af mesterskaberne, og denne gruppe 
synes sandsynligvis at "det bare går der-ud-af". Men faktum er, at de små slag 
igennem mange år er blevet ladt i stikken. 
Det er velsagtens også derfor, at 93% af de sportsudøvere, der har forladt 
sporten gennem de seneste år alle sammen er små slag / udøvere af sporten. Af 
de store slag har kun 7% takket af. Hovedledelsen og repræsentantskabet må 
vågne op nu – noget må gøres før det er alt for sent! 
Personligt sender jeg 180-200 duer årligt og hører til de store slag, men kære 
venner i sporten: Til sidst har vi kun os selv at konkurrere med! Hvor er 
ansvarligheden overfor det faktum, at gør vi intet da smuldrer sporten mellem 
fingrene på os. 
Fortsætter denne udvikling, kan vi se enden på brevduesporten i Danmark 
som vi hidtil har kendt til at forholdene er. Fremtiden ender i rent 
discount-tilbud med skrabede budgetter. 
 

 
 


