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Altona 3 juli 

Beklageligvis kan man ikke se hvor lastbilen står fordi Gps-ringen ikke 
har kontakt med satelliten. Starten går godt med 1440 mpm. i 120 meters 
højde. Rendsburg passeres østen om stadig i god fart over 1400 mpm. 
men syd for Flensborg sker der flere kursændringer mod vest hvorefter 
duen drejer stik nord og øger farten til 1450-1500 mpm. Hvorfor duen 
foretager disse underlige kursændringer vender vi tilbage til senere i 
artiklen. 
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Ved ankomsten til Sønderjylland vest for 
Vojens sker der ting og sager med 
kursskifte mod øst og syd mod Vojens by. 
Under disse manøvre falder hastigheden 
generelt ned til 1000 mpm. dog med 
undtagelse af drejningen mod syd i 
toppen hvor farten er over 1500 mpm. og 
det er ligesom duen vil væk fra noget i en 
fart! Ankommet til Vojens flakker duen 
rundt indtil den sætter sig på et tag i et 
villakvarter. Her sidder duen fra kl. 11.25 
til 13.02 hvorefter turen går mod nordøst 
til Lillebælt som den krydser og går 
nordpå til Fredericia. Hvorfor disse 
besynderlige manøvre kan man blive 
klogere på i næste side. På det lille billede ses duen sidde på et villa tag på 
Præstegårdsvej i Vojens, og måske har ejeren noteret denne smukke 
rødbåndet han og derved fattet interesse for vores sport? 
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Vejrradar kl. 10.25 og 11-00 

 

Der hvor den røde plet er ligger Vojens, og det er tydeligt at duen bliver "fanget" 
nordvest for Vojens og derefter søger tilbage mod syd. Hvorfor duen søger ud over 
Lillebælt senere hen, er nok fordi der stadig ligger byger omkring Kolding. Ser vi mod 
syd ved Flensborg, er det nok nogle byger duen prøver at undgå her. 
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Efter Fredericia fortsætter 
duen i astadigt tempo på 11-
1200 mpm., men sydvest for 
Randers øges farten til 16-
1700 mpm. Resten af vejen 
hjem fra Limfjorden er ren 
rutine, da ældre duer 
kender ruten ud og ind.  

Hannen 182 var den ene af 
to duer der gik igennem 
bygerne fra Vamdrup 16. 
maj, men måske kom han 
lidt for sent til at finde en vej 
gennem bjælken af byger. 
Jeg havde en han 164 der 
gennembrød regnmuren og 
blev nummer 8 i Sektion, 
men mine andre duer kom 
noget spredt. Man må i 
denne forbindelse også 
huske, at går en due 
igennem en byge med 
nedsat sigt, kan duen få en 
skade ved at flyve på en 
ledning eller gren. 

 

 

 

 

 

Download Altona 3. juni:  
Vinden er jævn fra vest 

https://skyleader.com.tw/share/20200704AcoL1n 
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Vamdrup 18. juli 
 

Der er to ting der præger denne flyvning, og det er, at Sekt. 54 og 63 er 
løsladt sammen og yderligere er der vind fra syd der giver en hurtig 
flyvning. I opstarten er duen efter 10 minutter oppe på 1747 mpm. i 180 
meters højde. Der efter er farten jævnt 15-1600 mpm., men ved Ålborg 
sættes farten op samtidigt med at duen stiger i højden - læs om detaljer 
på næste side! 
Ser vi på detaljer fra Hjørring området, må det være vigtigt at have sit slag 
der hvor duetrækket går. Min due går faktisk for sent fra flokken og taber 
kostbare minutter ved den høje hastighed - men det er spillets regler! 
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Flyver op til de bedfste slag i sektion 54 
Normalt kan man kun 
sammenligne hastigheder i 
ens egen sektion, men ser 
vi på de tidspunkter duen 
4160A passerer Ålborg 
bliver man overrasket! 
Ved Støvring er klokken 
09.28, og det er faktisk 
næsten samtidig med M&C 
Hansen 09.27.30. Ved 
Støvring er flyvehøjden 88 
meter, men længere oppe i 
Nørresundby  er flyve-
højden 348 meter kl.  
09.40 og Sektionsvinderen 
er stemplet 09.41 i samme 
område, altså er duen godt 
med  i 348 meters højde!  
Det vil altså sige at min 
due 4160 flyver op til de 
absolutte topslag i Sektion 
54!  

 

 

Ser man på tiderne i den kopierede GPS-rute er tiderne desværre 
forskudt 1 time frem. Jeg vil skrive til Taiwan og høre om det kan blive 
rettet i programmet. 

 

Download Vamdrup 18. juli: 

Vinden er let til jævn fra syd. 

https://skyleader.com.tw/share/20200724uIcFlZ 
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Hannover 18. juli 

Efter slip de næste 20-30 km. sydvest for Hamborg er farten 1350-1450 
mpm. i 150 meters højde. Ved ankomst til Elben falder hastigheden til 1000 
mpm. og flyvehøjden stiger til 450 meter. Duen følger da kysten i en højde 
af 250-500 meter og hastigheden er moderat undtagen ved Rømø hvor 
hastigheden øges markant til næsten 1600 mpm.  Duen drejer derefter ind 
over land syd for Esbjerg og går mod nordøst. 
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Turen ind over Vestjylland 
går i pæn højde på ca. 450 
meter i en hastighed på op til 
1450 mpm.. Ved Skive drejer 
duen direkte mod Ålborg 
hvor turen går rutinemæssig 
hjemad mod slaget.  
Man kan nok undre sig over 
denne toårs han og ruten 
hjemad, men man kunne 
forledes til at tro at duen er 
kommet med en flok duer der 
går til det vestlige Jylland, og 
måske til området ved Skive?   

  

 

Download Hannover 18. juli: 

Vinden er ved opstart skiftende svag senere jævn sydlig 

https://skyleader.com.tw/share/20200728mRuBYE 
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Haderslev 25. juli 

 

Efter 15 minutter er hastigheden oppe på 1560 mpm. i 70 meters højde. 
Retningen er svagt mod nordvest, men ved Billund drejes stik mod nord 
med hastigheder på 1450-1500 mpm. Ved Limfjorden øges hastigheden til 
1600 mpm. og flyvehøjden øges til 140 meter. Det ser her ud til at duen 
4160 igen har samme tid som de første duer i Ålborg 09.10 og 
sektionsvinderen nord for Nørresundby 09.15- fint nok! 
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Opløbet til Hjørring sker 
vesten om motorvejen i 
vestlige vinde. Hastigheden 
når sine steder op på 
1650mpm., og vesten  om 
Hjørring er hastigheden 
1599 mpm. og næste måling 
er hastigheden 1650 mpm. 
ved den sidste måling syd 
for Horne er hastigheden 
1724 mpm. og nu vil 
hannen 4160 hjem i en fart. 
En sjov detalje er, at duen 
går lige forbi Jesper 
Iversens slag øst for Tornby 
hvor min due selvfølgelig er 
med i flok med Jespers 
duer. Når en due er ret tæt 
på sit slag kender den hver 
en detalje i landskabet og 
kender den hurtigste vej 
hjem. 

 

 

 

 

 

Download Haderslev 25. juli: 

Vinden er ved opstart stik syd senere i nord vestlig 

https://skyleader.com.tw/share/202008118ZNHdW 
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Carlstorf 25. juli 

Opstarten rimelig hurtig med 1629 mpm. efter 18 minutter. Nord for Elben 
holdes en variabel hastighed på 1350-1650  mpm. og her ude i det lave 
marskland er flyvehøjden ret lav ca. 50-100 meter. Fra Husum går turen 
videre over Ribe til øst for Esbjerg hvor ruren drejer mod nordøst. Efter 
kursskiftet går turen rask mod nordøst med en fart på 1550-1600 mpm. i 
250-500 meters højde.  
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Limfjorden passeres i ca. 
300 meters højde med en 
fart på ca. 1500 mpm., men 
denne fart "fuser" ud da 
duen når Jammerebugt og 
flyver langs kysten i ca. 
1000 mpm. i nogle gange 7 
meters højde.  

Da duen når Pandrup er det 
kendt område og flyvehøjde 
og hastigheds stiger resten 
af turen hjem til slaget. 

Denne tur hjem over 
Vestjylland er nok ikke 
ligefrem tidsbesparende, 
men om det er en forkert 
pejling eller forkert flok 
duer hannen 182 er gået 
med vides ikke.  Fra de 
andre GPS flyvninger hvor 
denne han er brugt, har han 
dog vist gode takter. 

 

 

 

 

 

 

Download Carlstorf 25. juli: 

Vinden er ved opstart svag syd senere jævn syd og i nord vestlig 

https://skyleader.com.tw/share/20200814rUyoMh 
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Henstedt 1. august 

Der er let vind fra sydøst og opstarten er utrolig hurtig med en hastighed på 
1750 mpm. efter 6 minutter, og efter 20 minutter opnås en fart på1940 
mpm. (116 km/t). Efter hurtig opstart passeres Rendsburg og Flensborg 
med ca. 1400 mpm. Ved Billund rettes kursen op mod nord og farten sættes 
op til 1650-1700 mpm., men ved Silkeborg skovene sættes farten noget ned. 
Flyvehøjden i dette forløb er ca. 4-500 meter. 
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 Ved ankomst til Limfjorden 
falder hastighed og flyvehøjden  
hvilken kan skyldes at duer går 
fra flokken. Resten af turen til 
Hjørring sker på normal vis i 
70-80 meters højde. Efter 
Hjørring sker der dog det 
besynderlige at duen går østen 
om slaget og videre op til 
Skagen sandsynligvis med en 
flok der skal til Skagen. Går man 
tættere på med zoome, kan det 
ses at duen bliver i Skagen 
indtil batteriet stopper næste 
dag. Hannen 4160 vendte 
tilbage til slaget efter 5 dage. På 
nærbilledet kan ses at han rigtig 
leger turist og flyvere ud over 
Skagens Gren. 

 

 

 

Download Henstedt 1. august: 

Vinden er let sydøst  

https://skyleader.com.tw/share/20200820sk4bqj 
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Tilbageblik på 2020 
Sæsonen 2020 var heldigvis uden mange udsættelser hvor Gps-ringen bare 
måler i kurven. Antwerpen kunne vi alle se blive udsat, og jeg havde kun 1 
due med uden Gps. 
Jeg fandt en virkelig god hun 184 der var stabil, og hun fandt ud af den 
dårlige vejrsituation med dårlig sigt og høj fugt ved Henstedt 14. juni! Men 
ak! 14 dage efter sendte jeg 184 til Bremen og hun ligger nok på bunden af 
Nordsøen med sin Gps-ring. Det er ikke nemt at finde en stabil hun der er 
kraftigt bygget.  
Ved Bremen sendte jeg mine ældste duer, da jeg kunne se at der over 
Tyskland ville ligge et stabilt højtryk  der kunne give problemer. Det gik så 
galt at jeg kun fik 2 duer ud af 9 hjem, og det bevirkede, at jeg var dårligt 
rustet både i mesterskaber, men også med duer der kan bære en Gps-ring. 
Jeg valgte da en etårs han 4160 til sektionsflyvningerne med Gps, og det gik 
også som det ses udmærket, men ved Henstedt fortsatte han op til Skagen, 
men til hans undskyldning kan nok siges, at han er en anden kulds unge 
med 6 træninger før sæson. 
Vi ved at bygeaktivitet kan volde problemer for duerne, men der er altid 
nogle frontløbere der kommer igennem. Der er i år vist 2 Gps flyvninger 
hvor radar er lagt ind. Er der god sigt mellem bygerne omgår duerne det 
nemt, men er der byger med dis imellem, kan det volde duerne problemer. 
Ved Gps flyvninger er det altid spændende hvordan det går, specielt når 
duerne sendes længere ud med DdB. Det er derfor en skam, at der ikke er 
flere der bruger deres anlæg, selv om det kun er til en sektionsflyvning. 
 


