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Kort før 2. verdenskrig, begyndte de belgiske brevdueorganisationer, at tage
kapflyvning af de etårige alvorligt, men det tog dog mange år før der blev skelnet
mellem de etårs og de gamle duer. Dengang konkurrerede de etårs og gamle
duer på lige fod. En brevdue blev anset for en ungdue i fødselsåret, og derefter
var duen i kategori med de gamle duer. Dette gjalt også for sommerunger!
Mange brevduefolk forsøgte at bevise, at etårs ikke havde den styrke de gamle
duer havde, og det blev besluttet, at etårs og gamle duer skulle konkurrere om
hver sine mesterskaber. De etårs til disse mesterskaber, skulle være kapfløjet
som unger året før. På den tid var der kun få kapflyvninger for de etårs, men det
tør nok siges at det har forandret sig op til nutiden, hvor nogle slag specialiserer
sig i kapflyvning med etårs.
Hvad er en etårs due?
Definitionen på en etårs due, er en due der er ringet året før. Taler vi om unger,
kaldes en unge i Wallonien for en "junior" - i Liege kaldes en unge for "en
nomineret ungfugl", og det betyder, at benævnelsen for en
ungdue er vidt forskellige her i Belgien. I Liege f.eks. er der
kapflyvninger for unger, men etårs må også gerne deltage. Unger
der kaldes "piepers", har selvfølgelig deres egne konkurrencer.
Betegnelsen at kalde ungerne i Liege for "nominerede
ungfugle", stammer helt tilbage fra før 1914, hvor ungerne
ikke blev påsat ring, men fik et mærke i vingen. Denne
fremgangsmåde bruges selvfølgelig ikke mere, hvor ungen
bliver påsat en ring med foreningsnummer, land og
fødselsår.
Derfor virker det ulogisk, at udlevere ringene ved
Nytårstide. Unger født i 2014, vil nu bære en ring fra
2015! Ville det ikke give mere mening at udlevere
ringene en måned senere? På denne måde ville
konkurrencerne med unger blive mere fair, og dette
vil også være en god ting for kapflyvningerne med
gamle duer.
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Rent grundlæggende har vi nogle forskellige typer af etårs duer: 1. Den fuldt
udviklede, hvor krop og fjerdragt er fuldt udviklet. 2. Sommerunger hvor
fjerdragten ikke har gennemgået den fulde fældning. Den fuldt udviklede etårs
due, har udskiftet alle svingfjerene, hvorimod sommerunger kun har udskiftet
nogle af svingfjerene eller måske ingen. Vi må her også skelne mellem to typer af
sommerunger/senunger: Nogle unger fælder fjerene som de gamle duer,
medens andre unger starter fældningen to steder på samme tid, og dette kan ske
to gange, hvilket resulterer i, at disse sommerunger eller senunger har nogle
huller i vingen og derfor ikke kan kapflyves.
Udover dette skelnes mellem to typer etårs: Dem der er kapfløjet som unger, og
dem der ikke er kapfløjet i deres første leveår. Dvs. at etårs kapfløjet som unger,
naturligt har nogen erfaring, som de etårs der ikke har deltaget i ungeflyvninger
ikke har tilegnet sig, og dette må huskes ved opstarten om foråret, hvor de ikkekapfløjne bør tages med lempe.
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Hvad kan etårs præstere?
Om de etårs evner i diverse kapflyvninger, må man nok sige, at de kan være
uforudsigelige. En nystartet brevduemand der har succes i ungeflyvningen, vil
tro, at han næste år også vil have samme succes med disse duer som etårs.
Oftest bliver de etårs ikke den samme
succes sammenlignet med ungeflyvningerne året før, og det kommer
som en overraskelse for mange
begyndere i sporten. Der er mange
eksempler på, at unger kan have gode
topresultater fra Dourdan, Bourges
og Argenton, men som etårs har de
samme duer skuffende resultater.
Nogle slag vil bare fortsætte med at
kapflyve sine etårs indtil de ikke
kommer mere. Man skulle tro at disse
etårs er syge, men dette er ikke
tilfældet! Nogle brevduefolk tror, at
duerne har mistet den erfaring de har
fra unge-flyvningerne, og giver derfor
en del træningsture, men det er ikke
en god fremgangsmåde! Man bør
undgå alt for mange anstrengende
kap-flyvninger. Der er også ved et
eventuelt anstrengende program, en
fare for sygdomsudbrud. Giver du
dine etårs en harmonisk sæson, vil du
have gode chancer for succes med
duerne som toårs.
Analyse af de etårs evner
De etårs evner skal rent basisk vurderes i detaljer. Mange brevduefolk glemmer,
at en etårs due stadig er en ung og uprøvet due, og at der ikke må forventes det
samme som fra de gamle duer. Ønsker man at træne en talentfuld etårs due til en
kommende champion i Mellem/Langdistance afstande, vil det være bedst at
træne dem skånsomt, og de burde ikke kapflyves på enkesystemet. Den nu
afdøde Doktor Bricoux, der var et stort navn i sporten i Belgien, lavede utallige
undersøgelser og test med etårs duer, og var på det grundlag en stærk modstander af
kapflyvning med etårs på enkesystemet. Nævnes her må også André Vanbruaene
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fra Lauwe - også et stort navn i sporten, der havde stor succes med etårs duer på det
naturlige system.
Det er velkendt, at en etårs due på enkesystemet, kan have virkelige gode resultater,
og endog slå de gamle duer, men derefter er der også den risiko, at duen vil være
"brændt ud" efter kun én sæson. Det er ikke usædvanligt, at slag der fokuserer på
Mellem/Lang, samtidig giver sine etårs en rolig sæson med mulighed for at opnå en
vis erfaring. I nogle regioner i Belgien, er konkurrencer for de etårs meget populære
med en del præmiepenge at vinde. Det findes i Belgien en del små slag, der naturligt
føler, at de ikke kan hamle op med de store slag. Derfor bruger de kræfterne i stedet
på kapflyvning af de etårs og ungerne. Vi må her konstatere, at jo mere begynderne i
sporten sender deres etårs og unger, jo mere vil de mere erfarne og forstandige
brevduefolk prøve at tage hånd om de etårs og ungerne.
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Hvorledes behandles de etårs?
Før vi diskuterer de forskellige måder at kapflyve de etårs, må vi finde ud af om det
er muligt at kapflyve de etårs, uden at risikere deres fremtid som kapflyvere. Det er
dog ret indlysende, at du kan kapflyve de etårs, men at enkesystemet nok ikke er det
bedste! Ligegyldigt hvad der er den gængse opfattelse, vil det naturlige system give
de etårs mulighed for gode resultater uden at skade de etårs, og formålet med dette er,
at holde duen i god form. Denne metode starter sent og ender tidligt! Målet er at
kapflyve de etårs i slutningen af maj og begyndelsen af juni. Dette kræver en sen
parring hvor man skal vente så længe som muligt. De fleste slag parrer deres duer i
midten af februar eller tidlig marts, men dette er alt, alt for tidlig for de etårs.
Kapflyvning med etårs hanner
Planlægger du at kapflyve de etårs næste sæson på enke systemet, vil det være klogt
at sætte de etårs hanner ind i rederummet og tage en rede. De etårs skal helst startes
op med træning i anden halvdel af april eller helst i maj. Hvis det er muligt, skal du
parre de etårs hanner med en ældre hun, og i avlsperioden kan du træne etårs fra 50100 km, og gerne længere i godt vejr. Efter dette holdes en pause indtil der ligger
unger der er ude af perioden med pap, og de
unge duer sendes på den første flyvning til
Frankrig. Næste uge tages hunnen væk én dag
før afsendelsen, hvorefter hunnen overtager om
natten og morgenen. Tredje uge fjernes hunnen
og hannen er alene med ungen, og hunnen
sættes i reden som sidste uge. Den tredje gang
sendes hannen ca. 300-350 km ud til f.eks.
Dourdan, Etampes og måske Orléan. Efter to
kapflyvninger fra Frankrig, vil det som sagt
være godt med en unge i reden til at motivere
den unge han. Har den unge han taget 3
kapflyvninger fra Frankrig, holdes en pause
indtil der igen er en unge ude af perioden med
pap. Herefter det samme igen med 3
kapflyvninger. Denne metode vil give hannen
tid til at genvinde formen og tilsidst give en god
fældning. Dette system kan også bruges til de
etårs hunner, hvor de også kan kapflyves efter at
æggene er lagt. De unge hunner er mere robuste
end hannerne og er i mindre risiko for at blive
udbrændt. Hunnerne kan også kapflyves på enkesystemet med en unge i reden.
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Forsigtighed giver fordele
Som sagt vil det nævnte system give dig gode resultater uden at presse de unge duer,
og samtidig give duerne de grundlæggende erfaringer til fremtiden. En ung han der
har taget ungeflyvningerne samt 6 kapflyvninger (over 300 km) som etårs, vil have
gode chancer som toårs.
Slag der flyver de lange kapflyvninger ved, at man ikke må overanstrenge hunnerne
som unger eller etårs, hvis man ønsker gode resultater af dem som toårs. En etårs
der kapflyves på det naturlige system, vil nok ikke være så "skarp" som en etårs
på enkesystemet, men det naturlige system giver mere sikkerhed for rigtig gode
resultater som toårs og ældre.
Det er ikke altid godt at starte de etårs op lige fra starten af sæsonen, selv om nogle
slag har gode resultater med dette, er der en stor risiko for at duerne bliver
"udbrændt" og som ældre duer ikke giver topresultater. Der kan være undtagelser i
dette, men ret beset, er der ikke mange slag der har rigeligt med gamle duer, og
dette kan ses på ringnumrene i Nationale kapflyvninger.
Brug af naturlige system
Det vil være klogt af de små slag og nybegyndere, at bruge det naturlige system,
idet disse slag kan få meget ud af dette system. Der findes rigtigt mange slag, der
simpelt hen ikke kan konkurrere med de gamle duer fra de såkaldte specialistslag eller professionelle slag. Små slag og begyndere skal helst fokusere på
konkurrencer med unger og etårs.
For begyndere er det vigtigste ikke hvad ens ambitioner er, men hvad der
faktisk er muligt med sit duemateriale.
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Kommentar til artikel
Af Ove Fuglsang Jensen

Artiklens forfatter gør meget ud af at understrege vigtigheden af at skåne de
etårs, således de ikke bliver "udbrændt" allerede i deres første sæson.
Hvis det naturlige system bliver brugt, vil dette nok være bedst for de etårs som
forfatteren påstår, men her i Danmark flyver langt de fleste på enkemand/total
systemer. Selv om disse systemer bliver brugt er det vel muligt at skåne de etårs
ved udelukkende at sende dem på Sektionsflyvninger, hvoraf de fleste er ca. 200
km. Der findes slag der udelukkende bruger de etårs hele sæsonen i
Sektionsregi, og i disse slag findes som regel en del ældre duer. Der findes dog
også slag der nådesløst driver de etårs fremad specielt i DdB flyvningerne, og i
disse slag findes nok ikke mange duer over to år. På dette punkt har forfatteren
ret i, at man bare kan se på ringnumrene i de længere flyvninger.
Dette med at sende etårs mange gange i DdB, skal også ses ud fra hvor mange
kilometer et slag har. Her i det nordlige af Region Nord, har vi ca. 430-440 km
til Altona, hvorimod der i det sydligste af Region Nord er ca. 270 km. Med de
korte afstande de har i det sydligste af Region Nord, kan man der sende de etårs
ret tit, hvorimod vi i det allernordligste der har 500 km til Soltau/Bremen, skal
tænke os mere om med afsendelse af de etårs.
Der findes erfarne brevduefolk i Danmark, der fortæller om deres succes med de
etårs, men vi hører aldrig om deres tab af etårs, samt hvad disse kan som toårs.
Det er mit håb, at denne lille artikel fra Belgien, vækker til eftertanke også her i
Danmark, specielt blandt de små slag og begyndere.

BrevdueNord.dk

Side 8

