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1.0 Satinet
Blåfah.m.hv.b. 97
Kirshev BG.
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0.1 Satinet blåskæltegnet
97
Huub Mertens NL.
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1.0 Blondinet
Gullaceret 97
Andreas Pfeifenberger A.

0.1 Satinet
Sortlaceret 97
Nikolov BG.
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1.0 Turbiteen Sort 96
Timon Schwarzer D.
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0.1 Satinet
Sortlaceret 97
Nikolov BG.
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Bestyrelsen for DMC

1.0 Turbit
Rødfahlet 97
Poul Erik Helweg DK

DMC’s æresmedlemmer:
Arne Dahl, Hobro, og Rainer Dammers, Bad Bramstedt, Tyskland.
Formand:

Hans Ove Christiansen, Drejøvej 52, 4700 Næstved
Tlf.: 55 73 56 74
E-post: hobergkvist@stofanet.dk

Næstformand:

Bent Madsen, Kløvermarksvej 21, 8370 Hadsten
Tlf.: 61 72 98 86

Kasserer:

Poul Erik Helweg, Åstrupparken 15, 8500 Grenaa
Tlf.: 86 32 47 55
E-post: p.e.helweg@stofanet.dk
Indbetalingskonto for danske medlemmer: 				
Reg. nr. 9336 konto nr. 3361201417			
Indbetalingskonto for udenlandske medlemmer:			
IBAN-Kontonummer: DK8293363361201417
BIC-kode: SHOBDK21

NYT vedr. betaling

Klub-blad:

Foto: Poul E. Helweg

1.0 Blondinet
blå m.hv.b. 97
Stephan Haftendorn D.

Foto: Poul E. Helweg

0.1 Blondinet
sortlaceret 97
Kirshev BG.

1.0 Blondinet
Brunlaceret 97
Timon Schwarzer
D.

Poul Erik Helweg.

Forsiden: Volker Gebser, Sverige sammen
			
med Robert Jüllich, Tyskland.
Nyt medlem
Nina Dupont Riber, Tømmerupvej 277
2791 Dragør, Tlf. 25 72 52 71
Gl. Orientalske.

Foto: Poul E. Helweg

Redaktøren eller formanden modtager meget
gerne artikler og billeder fra medlemmerne,
til brug for det næste nr. af "Mæfik-Nyt"

Layout & tryk:
post@karsten-johnsen.dk
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1.0 Blondinet
Gullaceret 97
Andreas Pfeifenberger A.

0.1 Blondinet
gulskæltegnet 96
Andreas Pfeifenberger A.
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Leder
Mæfik-Nyt 2020

Jan Bødtker
Hordnesvejen 277
N-5244 Fana - Norge.
Mobil: 047- 90 79 28 20
E-mail: j-boedt@online.no

Tyske vingede:

Afrikanere:

Røde og gule.

Blå, røde, hvide, og sorte.

Smerler:

sort, rød, gul, blå b., blå tv
Fahlet i blå, gul og rød.
Arne Dahl
Tobberupvej 2
9500 Hobro.
Tlf. 98 52 42 97

Gl. Orientalske
mæfikker

Smerler: Sorte og blå.
Italiensk mæfik: Isfarvet.
Hamburg Sticken: Lyseblå.
Karl Erik Larsen
Søbakkevej 9,
Andrup, 9500 Hobro
Tlf. 98 55 51 41

Her er
plads til
din annonce

Hans Petter Nernes
Postbox 173
N-5501 Haugesund, Norge.
Tlf.: 0047- 4801 9001
E-mail: hp@africanowl.com

Der er sikkert ingen, der er glade for den nuværende situation, men der er et ordsprog, der siger:
”Der er intet der er så slemt, at det ikke er godt
for noget”. For mit eget vedkommende har det
betydet mere tid til duerne. Jeg plejer at svømme,
spille billard, spille bridge og spille tennis hver
uge. Det er jeg afskåret fra nu, så der er duerne
tilbage. Om det giver bedre resultater ved jeg
ikke, men indtil nu er der mange unger dels på
gulvet og dels i rederne. Jeg håber de fleste andre mæfikfolk har det på samme måde.
Desværre har et par af mine gode mæfikvenner måtte slås med diverse duesygdomme.
Men der er et par gode måneder endnu til at få lavet de nødvendige unger.
I forbindelse med de 2 store udstillinger certifikatskuet og nationaludstillingen har vi
ikke skrevet noget om dommere. Når det gælder certifikatskuet, regner vi med, at de
dommere, der kommer, skal dømme. Det giver mulighed for en god snak om duerne
efterfølgende. På nationalen har vi indbudt Stephan Haftendorn og Martin Linde fra
Tyskland. Det er et par meget kendte herrer. Stephan er formand for gruppe øst i den
tyske mæfikklub. Og han har efterhånden dømt overalt i Europa. Vi kender Stephan
fra tidligere år. Martin Linde er formand for specialklubben for Gl. Orientalske
Mæfikker, her er han på hjemmebane, men han har også dømt alle andre mæfikker
inklusiv de kortnæbbede på diverse udstillinger i Europa. Så vi håber på mindst 160
mæfikker på nationalen. Selvom vi ikke er mange, er der mulighed for at opnå dette
antal, hvis alle udstiller.						
														HOC.

2 gange 70 år.
Her er
plads til
din annonce

Her er
plads til
din annonce

Brødrene Bent og Flemming Madsen fylder 70 år den 4. oktober. I mæfikklubben er
vi meget glade for jeres engagement for mæfikkerne.
Først var begge fascineret af Orientalere/Blondinetter. Her opnåede de højeste anerkendelse på flere europaskuer for mæfikker. På vores nationaludstillinger og certifikatudstillinger har de ligeledes opnået fine resultater. Senere har Bent overtaget alle
orientalerne og Flemming er begyndt med Aachener Lakskjold mæfikker. Her har han
allerede fået opbygget en stamme af meget høj kvalitet.
Bent er gået ind i mæfikklubbens bestyrelse, noget vi er meget glade for. I ønskes
begge til lykke med de 70 år, og vi håber mæfikkerne vil bringer jer mange gode oplevelser fremover.
							 Dansk mæfik Club/HOC
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Referat - Generalforsamling
Referat fra generalforsamling 2019
Generalforsamlingen fandt sted i Ullerslevhallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev, søndag
den 1. december kl. 14:30. Der var mødt 5 personer til generalforsamlingen.
Palle Andersen blev valgt til dirigent. Formandens beretning, her kom formanden ind
på årets begivenheder. Kasseren fremlagde det reviderede regnskab og præmiefonden.
Indkomne forslag.
a. Kontingent bevares uændret.
b. Forslag til dommere. Bestyrelsen foreslår dommere.
Valg.
a. Formand Hans Ove Christiansen blev genvalgt.
b. Bestyrelsessuppleant Leif Jensen blev genvalgt.
c. Revisor Per Lykke blev genvalgt.
d. Revisorsuppleant Kurt Hansen blev genvalgt.

Indkaldelse til generalforsamling
den 15. november 2020

Sted: Ullerslevhallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev, søndag den 15/11- 2020 kl. 14:30.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og præmiefonden.
4. Indkomne forslag.
a. Kontingent.
b. Forslag til dommere.
5. Valg. Efter tur afgår:
a. Kasserer Poul Erik Helweg.
b. Bestyrelsesmedlem Bent Madsen.
c. Bestyrelsessuppleant Leif Jensen
d. Revisor - Per lykke.
e. Revisorsuppleant - Kurt Hansen.
6. Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingen.
Hans Ove Christiansen
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Jan Oksnes
Stordalsvej 19.
5521 Haugesund Norge
jan.oksnes@gmail.com
0047/98045794
Rød/gul og sortvinget Tyske mæfikker.

Satinetter: kortspejlede
Blondinetter: sorte, røde og
gullacerede.
H.O. Christiansen
Drejøvej 52, 4700 Næstved.
Tlf. 53 73 56 74

Afrikanere i hvidt, rødt og gult
Anders Christiansen,
Vrængegårdsvej 20,
Bisserup, 4243 Rude.
Tlf.: 20 23 90 77

Poul Erik Helweg, Åstrupparken 15
8500 Grenaa, Tlf. 86 32 47 55
Afrikanere: flere farver

Turbits: flere farver

Sommerdagen 2019
Sommerdag den 31. august 2019

Bent Madsen var så venlig at stille hus og have til rådighed for os. Vi var i alt 11
personer, som deltog i arrangementet. De medbragte duer var som følger:
Italienske Mæfikker - Gl. Hollandske Mæfikker - Gl. Orientalske Mæfikker Tysk Skjoldmæfik - Orientalere i satinetter og blondinetter.
Først talte vi lidt om de medbragte racer, derefter dømte vi ca. 10 mæfikker.
Vi var delt op i 5 hold, hvor der var specialdommer i hvert hold.
Der var lovende dyr i næsten alle de
fremviste dyr.
I pauserne mellem bedømmelse og
spisning fik vi lejlighed til at se på Bent
Madsen's meget fine slag med mange
rigtig gode blondinetter.
En stor tak til Bent Madsen og hustru
for et meget fint arrangement.

DMC årsregnskab 1/9-18 --1/10-19
DMCs Årsregnskab 01.09.18-01.10.2019
Indtægter:
								 Udgifter
Kontingent						 3500,00		 Mæfik Nyt porto mm.
Annoncer					
		
225,00		 Porto vedr. Certifikatskuet
Renter fra præmief.
						 Overført Til Præmiefond
Renter af indestående 							 Certifikatskue
Stadepenge mm.Certifikatskue
			 Nationalen
Præmifond bidrag			 		
125,00		 EMC kon. 2018-19			
											 Diverse: 2 sommerdage 18 og19
												 Mat.dom.kursus + bank omk.
								
3.850,00
								
																Overskud
Balance						3.850,00 		Balance
					
Regnskab vedr. Certifikatskuet
Stadepenge
								 Stadepenge
Medl.bespisning
							 Bespisning
											 Præmieskilte
											 overskud
Balance
									 Balance
Regnskab vedr. nationalen 2019:
Tilskud fra DMC
							 Dommer
											 Præmieskilte
Balance
									 Balance
Regnskab vedr. MæfikNyt
Annoncer							 225,00			Trykning 					
Tilskud				 			 2145,00		 Porto mm. 				
Balance							 2370,00		Balance
					
		
											 STATUS BANK
Regnskab vedr. Præmiefond 2019.
		 På konto 01.09.18 		
På konto den 01.09.18			 26.768,88
Kassebeholdning 01-09-18		
Indsk. fra 2019. overf.
		125,00
											 Bank 30.09.19 				
I alt 30.09.19						 26.893,88 Kassebeholdning 01.10.17		
											 Overskud 					
Bidragsydere til Præmiefond 2019.
Jens Bonde							
25,00
Benny Olsen							100,00 Bank+kasse
				
											 Præmiefond 			
I alt :									 125,00 DMC formue 01.09.2018
Bilag og bankudskrift kontrolleret.
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2370,00

448,70
713,00
3531,70
318,30
3.850,00

1300,00
1070,00
2370,00
32989,10
0
33182,40
0
193,30
33182,40
26893,88
60076,28

DMC præmier og præmiefond
PRÆMIELISTE DMC NATIONALEN 2020.

						Navn						Ktl.nr		Point		Ærp.		
Smerler				Torben Bolø				1913		283		æresp.
Gm. Tyske			Kim L Petersen			1920		283		æresp.
Italienske			Birthe Pedersen			1931		284		æresp.
Italienske			Karl Erik Larsen			1943		283		æresp.
Hamburg sticken Kurt Sørensen			1947		284		æresp.
Afrikanere			Anders Christiansen 1958		288		æresp.
Afrikanere			Poul Erik Helweg		1951		283		æresp.
Tysk vinget			Leif Jensen				1960		286		æresp.
Blondinetter			Bent Madsen				1970		287		æresp.
Blondinetter			 Volker Gebster			 1979		 289		 æresp.
Blondinetter			Alfred Pedersen			 111		283		æresp.
Satinetter			 H. Ove Christiansen 1989		 288		 æresp.
Turbit					Poul Erik Helweg		2001		289		æresp.

GM

GM
2 GM
GM

						Navn						Ktl.nr		Point		DMC Champion
Smerler				Torben Bolø				1913		95			DMC Championat
Italienske			Birthe Pedersen			1931		95			DMC Championat
Hamburg sticken KurtSørensen				1947		95			DMC Championat
Afrikanere			Anders Christiansen 1958		96			DMC Championat
Tysk vinget			Leif Jensen				1964		95			DMC Championat
Blondinetter			Bent Madsen				1968		94			DMC Championat
Satinetter			 H. Ove Christiansen 1989		 96			 DMC Championat
Turbit					Poul Erik Helweg		2001		97			DMC Championat

DMCs præmiefond 2018-2019		

Hans Dondera			Hamburg												
Kurt Hansen				Slagelse												
Tage Mogensen			Grenaa													
Hans Ove Christiansen Næstved												
Poul Erik Helweg			Grenaa													
Arne Dahl				Hobro													
Carl Knudsen				Lundeborg												
Svend B. Pedersen			Odense												
Ove Frederiksen			Sorø													
Viggo Isaksen				Nakskov												
Kurt Sørensen				Randers												
Jørgen Brohus				Kolding												
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4105,00
1000,00
550,00
391,00
1549,00
1000,00
1015,00
1050,00
100,00
120,00
14,00
488,00

Italienske Mæfik
Karl Erik Larsen, Bøgegade 17, Vebbestrup, 9500 Hobro,
0045/20 57 94 66, kogkelarsen@gmail.com
Jens Bonde Sørensen, Byvejen 18, Sønderbæk, 8900 Randers.
Rudiger Schutt, Liegnitzer Strasse 40, D-24768 Rendsburg.
Bjarne Thomsen, Ravnebjerget 17, Søvind, 8700 Horsens,
0045/30 70 91 73, ingermargrethe1962@gmail.com
Hanne H. Kristensen, Hadstenvej 37, Lerbjerg, 8370 Hadsten, hanne@vesterskovkristensen.dk
Birthe Pedersen, Skivevej 132, 8831 Løgstrup, 0045/26 66 05 73, birthe18@godmail.dk
Hamburg Sticken
Karl Erik Larsen, Bøgegade 17, Vebbestrup, 9500 Hobro,
0045/20 57 94 66, kogkelarsen@gmail.com
Kurt Sørensen, Midtgårdsvej 2, 8900 Randers, 0045/86 43 83 54, kurtogtove@hotmail.com
Gl. Orientalsk Mæfik
Rainer Dammers, Hamburger Strasse 33, D-24576 Bad Bramstedt,
0049/41 92 16 26, rainer-dammers@-online.de
Ole Nielsen, Gloslunde Gade 13, 4983 Dannemare, 0045/61 78 97 83, olenielsenjane@gmail.com
John Ytting, Aldershvilevej 48, 5800 Nyborg, jyn@mail.tele.dk
Palle Andersen, Uglehusene 2, 4700 Næstved, 0045/ 22 79 32 36, dittepalle@mail.dk
Hans Petter Nernes, Skrevegen 398, 5541 Kolnes Norge, 0047/52 73 14 06, hp@nernes.com
AFRIKANER
Poul Erik Helweg, Aastrupparken 15, 8500 Grenaa, 0045/ 86 32 47 55, p.e.helweg@stofanet.dk
Anders Christiansen, Vrængegårdsvej 20, 4243 Rude, 0045/55 50 09 55, ahcdvm@gmail.com
Jan Bødtker, Hordnesveien 277, N-5244 Fana, Norge, j-boedt@online.no
TYSK VINGET
Rainer Dammers, Hamburger Strasse 33, D-24576 Bad Bramstedt,
0049/41 92 16 26 rainer-dammers@-online.de
Poul Erik Helweg, Aastrupparken 15, 8500 Grenaa, 0045/ 86 32 47 55, p.e.helweg@stofanet.dk
Jan Oksnes, Stordalsvej 19, 5521 Haugesund No, 0047/52 72 87 82, jan.oksnes@gmail,com
Leif Jensen, Kertemindevej 69, 5800 Nyborg, 0045/65 36 21 61, gross.hereford@ofir.dk
Jan Bødtker, Hordnesveien 277, N-5244 Fana, Norge, j-boedt@online.no
ORIENTALERE BLONDINETTER
Hans Ove Christiansen, Drejøvej 52, 4700 Næstved, 0045/55 73 56 74, hobergkvist@stofanet.dk
Alfred Pedersen, Linalyst 21, 9610 Nørager, 0045/98 55 16 13, grejser@c.dk
Bent Madsen, Kløvermarksvej 21, 8370 Hadsten, 0045/61 72 98 86, madsen8370@gmail.com
Bjørn K Guldbrandsen, Vollerheia 4, 4821 Rykene Norge, bk72@online.no
ORIENTALERE SATINETTER
Hans Ove Christiansen, Drejøvej 52, 4700 Næstved, 0045/55 73 56 74, hobergkvist@stofanet.dk
Rudolf K. Larsen, Bymosevej 18, 4000 Roskilde, 0045/40 42 13 69, rudbaekholm@mail.dk
Medlemmer
Rasmus D. Nielsen, Ålvej 25, 7830 Vinderup, 0045/ 97 44 13 25, rasmus@staldvinderup.dk
Per Lykke, Rytterparken 17, 8543 Hornslet, perlykke@kabelmail.dk
Simon Christensen, Ved Brønden 7, 3700 Rønne, simonchristensen@ymail.com
Kenneth Knutsen, Kirkevegen 65, Norge 4817 His.
Nina Dupont Riber, Tømmerupvej 277, 2791 Dragør, 0045/25 72 52 71
Johan Ebeltoft, Madlaveien 85, N-4009 Stavanger, isak.johan.ebeltoft@lyse.net
Carl Knudsen, Engvej 16, Lundeborg, 5874 Hesselager, carlknudsen@live.dk
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Mit liv med duer
hvor jeg mødte mange dejlige mennesker,
samt at jeg lærte meget igen. Ærgerligt, at
jeg ikke kan komme hvert år, fordi omkostningerne er ret store.
Dette var den seneste bemærkelsesværdige
store begivenhed i livet, for en lille tidligere
DDR-borger, som var på udkig efter nye
udfordringer, og landede i Småland som en
due opdrætter.
Faktisk kunne jeg godt have skrevet om,
f.eks. hvordan jeg ser vores hobby i almindelighed, men det ville nok føre for vidt.
Desuden venter min kære ven Poul Erik
på det, som jeg her har skrevet i en fart,
selv om jeg egentligt ikke har noget større
talent for noget sådant. Jeg ønsker hermed
alle venner af vores hobby, et glædeligt og
vellykket år, og vil fortsætte med at have det
sjovt med vores smukke race duer.
			Volker Gebser

Medlems- og opdrætter liste 2020

SMERLER
Arne Dahl, Tobberupvej 2, 9500 Hobro 0045/98 52 42 97, aaadahl@gmail.com
Karl Erik Larsen, Bøgegade 17, Vebbestrup, 9500 Hobro,
0045/20 57 94, 66kogkelarsen@gmail.com
Torben Bolø, Kirkegårdsvej 26, 6300 Gråsten, 0045/61 45 78 08, torbenbolo@gmail.com
ACHENER LAKSKJOLDSMÆFIK
Benny Olsen, Nørrevang 38, Kraghave, 4800 Nykøbing Falster, 0045/61 85 92 90
Flemming H. Madsen, Hestetoften 18, 4400 Kalundborg,
0045/25 70 54 74, haugaard@ka-net.dk
GAMMELHOLLANDSK MÆFIK
Peter Christensen, Karrebækvej 2D, 4700 Næstved, 045/28 52 10 61, lpchristensen@gmail.com
Gl. Tysk Mæfik
Herdis Strandgård, Agertoften 16,Osted, 4320 Lejre,
0045/46 49 74 23, herdis-preben@stander.dk
Kurt Sørensen, Midtgårdsvej 2, 8900 Randers, 0045/86 43 83 54, kurtogtove@hotmail.com
Kim L. Petersen, Ravnerydvej 11, 5900 Rudkøbing
TURBIT
Poul Erik Helweg, Aastrupparken 15, 8500 Grenaa, 0045/ 86 32 47 55, p.e.helweg@stofanet.dk
Donovon White, Hemet, California, USA, turbit@verizon.net
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DMC Præmiefonden 2018/2019
Anders Christiansen		Næstved												
Åge Nielsen				Silkeborg												
Henrik & Ole Andersen Tølløse													
Frank Madsen				Dianalund												
Henry Hansson			Sverige													
Finn Laurbjerg Knudsen Hammel												
Knud Rasmussen			Roskilde												
Rainer Dammers			 Bad Bramsted D.										
Sparekassen Hobro		Hobro													
Hans Kruse				Skive													
Mæfikvenner				DK													
Herluf Pedersen			Holstebro												
Frede Jensen				 Nykøbing Mors										
Gunner E. Petersen		Frederikssund											
Jens Bonde Sørensen		 Randers								 25,00			
Erik Kofoed Jensen		Neksø													
Rasmus D. Nielsen		Vinderup												
Wagner Werkner			Esbjerg													
Niels E. Winterberg		Brædstrup												
Jan Bødker				Bergen, Norge											
Jørgen Mortensen			Randers												
Jørgen Primdal			Herning												
DMCs:Tur/overskud+ ub.renter													
Bertil Harrison			Sverige													
Kurt Juhl Christensen Åbenraa												
Clas Jansson				Sverige													
Hans Jørgen Nielsen		 Nibe													
Per Poulsen				Skive													
Paul Jensen				 Rykene, Norge										
Mona Nørgård			Bevtofte												
Frede Kristensen			 Skibby												
Ewald Lauritsen			Viborg												
Jens Palludan				 Skanderborg										
Baard Guldbrandsen		 Rykene, Norge									
Herman Jensen			Struer													
Torbjørn Larsen			Norge												
Hans Petter Nernes		 Haugesund, Norge								
Chr. Thomsen "EMBLEMER Søborg									
Werner Assmus			 Frankfurt/Main D.								
Benny Olsen				 Nykøbing Falster					 100,00			
Christian Hansen			Nakskov											
Rüdiger Schütts			 Tyskland											
Torben Bolø				 Gråsten				 		
						
Alfred Pedersen			Nørager												
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328,00
150,00
376,00
1116,00
180,00
150,00
57,00
30,00
300,00
245,00
675,00
230,00
20,00
210,00
285,00
175,00
650,00
125,00
230,00
215,00
1111,00
419,00
1997,00
100,00
50,00
30,00
58,00
220,00
85,00
250,00
35,00
150,00
45,00
150,00
100,00
525,00
75,00
2280,00
1000,00
850,00
100,00
50,00
59,00
25,00
26893,00

Dødsfald
Kurt Hansen, Slagelse sov ind den 27. marts 2020

En stor duemand, både hvad angår dueopdræt og deltagelse i det organisatoriske arbejde, er gået bort.
Kurt Hansen nåede at fylde 85 år. Det var en duemand med et stort hjerte for vores
hobby. Kurt fik interesse for raceduer allerede i 50 érne. Her begyndte en karriere med
alt indenfor duesporten.
Han begyndte med danske tumlinger,
men meget hurtigt forelskede han
sig i vores dejlige mæfikker. Først
bluetter, senere blondinetter og de
sidste mange år han havde duer, var
det afrikanerne, der har været dominerende på slaget. Med alle de racer
Kurt har haft, har han altid opnået
topresultater. Kurts tilgang til dueopdrættet har altid været præget af
stor seriøsitet. Hans afrikanere blev
af internationale dommere betegnet
som verdens bedste. Mere kan man
ikke opnå. Resultaterne kommer ikke
af sig selv. I Kurts dueslag herskede altid en fin orden, og Kurt havde styr på stamtavler
over alle duerne. Denne ordenssans kom også Kurt til glæde, da han i en kort periode
med succes var aktiv brevduemand.
I foreningslivet har Kurt været meget aktiv. I en menneskealder var han kasserer i Dueklubben for Slagelse og Omegn, i hvilken klub han også blev æresmedlem. Men også i
specialklubberne har han været meget aktiv. I en lang årrække var han i bestyrelsen for
Danske Tumlinger, her udførte han et kæmpearbejde med udgivelsen af bogen ” Standard for Danske Dueracer” i 1974. I mæfikklubben har han også siddet i bestyrelsen.
Det var her han tog initiativ til oprettelse af præmiefonden. Kurt var også æresmedlem
af Mæfikklubben.
Kurt har i mange år været en højt respekteret dommer for mæfikkerne, ligesom han har
været sekretær og oversætter for mange af vore internationale dommere.
For Kurt betød det sociale meget. Han satte pris på gode bekendtskaber og venskaber.
Hos Kurt og hans hustru Birthe var man altid velkommen enten på slagvandring eller
til duedage af den ene eller anden form.
På grund af helbredet måtte han skille sig af med duerne i 2017.
Jeg savner en god ven og et stort menneske. Æret været Kurts minde.
Hans Ove Christiansen
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forklarede han mig, at den 1,0 manglende,
sandsynligvis ville være at finde hos fotografen. Jeg kunne næsten ikke tro det, at jeg nu
havde en Europa Champion. Egentligt var
det helt vanvittigt, at tænke på. Fordi jeg
morgenen før jeg startede i Småland, havde
byttet til en anden due. Havde jeg allerede en
mærkelig følelse, da mange, selv kendte mennesker spurgte mig, om de kunne købe dyr.
På de næste tre EMC-udstillinger i Belgien,
Frankrig og Tyskland, startede jeg sammen
med mine danske venner. Her var jeg igen
i stand til at opnå gode resultater. Især i
Aschersleben var resultatet fremragende, men
jeg har lært, at nærme mig sådanne mål med
ydmyghed, for ikke at virke arrogant, foruden skal der altid en smule held til. Også på
de svenske nationale udstillinger i disse år, havde jeg en masse glæde, alt var super organiseret, og jeg havde gode resultater. Her er det også altid rart, især hvis man oplever
en sådan begivenhed på 3 dage sammen med gode avls venner. Folkets Park i Tomelilla
var perfekt til en national udstilling. Hvor Især Björn, Göran og Alve havde organiseret
en super afvikling. I princippet besøger jeg kun to udstillinger hvert år, fordi det at udstille, altid betyder at køre over lange afstande, og jeg er ikke længere den yngste. Sidste
år var vores EMC-udstilling i Ungarn, så jeg kapitulerede, fordi den lange vej virkede
for stressende for mig, og ville samtidigt have været meget belastende
for mine duer. Så jeg besluttede at
følge en drøm, som i lang tid havde
ligget i dvale hos mig. At tage til
Fredericia, og udstille på den Danske
National udstilling. Mange vil sikkert grine, og spørge om, hvorfor det
var et problem, det var det fordi jeg
altid forlader Småland som en enkelt
udstiller, hvilket betyder, at det hver
gang er en logistisk udfordring. Men
under alle omstændigheder var det
alle bestræbelserne værd, fordi det var
en dejlig weekend, hvor jeg ankom
med 10 dyr, med et godt resultat, og
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på National udstillingen i Ekebo, hvor en vis
Anders Christiansen, som jeg aldrig havde kendt
før, var udpeget som dommer til at bedømme
dem. Efter selve bedømmelsen, udnyttede jeg
lejligheden til at udvide min viden, med lidt
forskellige spørgsmål, hvor han forklarede mig
mange vigtige detaljer, som bragte mig utroligt
meget videre. Det er værd at bemærke, at mit
første sort-lacerede ungdyr, som jeg nogensinde
havde avlet fra unge af, stadig var for mørke på
denne udstilling, men i 2014 på EMC-udstillingen i Kolding blev bedømt, som den bedste
1,0 med 96 point. Som jeg tidligere har sagt, var
udstillingen i Kolding fantastisk, men det vigtigste for mig, var at lære alle disse mennesker at kende, som jeg indtil da, kun kendte fra aviser, kataloger, og fra internettet
af. Store opdrættere fra Tyskland, Belgien, Rumænien, Holland, Østrig, og selvfølgeligt
Danmark var kommet. Her lykkedes det mig
oven i købet, at lære Werner Assmus at kende,
en af de helt store på scenen. Senere havde
Börje og jeg det rigtig sjovt med vores fælles ven
Simon Christensen, som jeg allerede havde haft
kontakt med før, men ved denne lejlighed lærte
jeg ham rigtigt at kende personligt, for første
gang. Jeg mødte også Poul Erik, som jeg havde
hørt meget om for første gang. Det blev en
meget flot begivenhed, som alle danskerne havde
arrangeret. Jeg fik her lov til at slutte mig til de
store for første gang, og var meget overrasket
over, hvor godt min Blondinetter kunne være
med. Året efter mødte jeg " kortnæbs vennerne igen " på EMC-udstillingen i Neumünster.
Denne gang kunne jeg også lære de bulgarske
venner at kende. Her var det også en super
udstilling, godt arrangeret af Rainer Dammers.
Da jeg kiggede på mine dyr efter åbning af
udstillingen, var jeg meget tilfreds med den
flotte bedømmelse. Noget overrasket var jeg
dog over, at en af mine hanner manglede, men
da Hans Ove tilfældigvis kom forbi
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Certifikatskuet 2019
Mæfikker på certifikatskuet i Ullerslev
den 30.11 – 1.12 2019.

Der var desværre kun tilmeldt 47 mæfikker til Certifikatudstillingen i racerne:
Gl. Tysk Mæfik. Her havde Herdis Strandgaard en fin samling med 1 x 97, 1 x 96 og 1
x 95, Certifikat og DRF-roset.
Gl. Orientalsk Mæfik. John Ytting havde en god samling med 1 x 96 og 2 x 95, Certifikat. Orientalere. H.O. Christiansen var eneste udstiller med 1 x 97, 1 x 96 og 1 x
95, Certifikat og DRF-roset. Tyske Skjoldmæfikker. Leif Jensen med Europas bedste
samling, 1 x 97, og 3 x 95, Certifikat og DRF-roset.
En del mæfikker blev hjemme på grund af frygt for sygdom.
Tysk Skjoldmæfik, sort 97 point.
Opdrætter: Leif Jensen.
Foto: Poul E. Helweg.

Satinet blå m.hv.b., 97 point.
Opdr. H.O. Christiansen.
Foto: Poul E. Helweg.

Gl. Orientalsk Mæfik,
blåfah.m.hv.b. 96 point.
Opdrætter: John Ytting.
Foto: Poul E. Helweg.

Gl.. Tysk Mæfik, sort 97 point.
Opdr. Herdis Strandgaard.
Foto: Poul E. Helweg.

Dommeren har ordet
Mæfikkerne på Den Danske Nationaludstilling 2020

Der var tilmeldt 97 mæfikker. Først var der 7 Smerler. Her var der efter Europaskuet
i Herning meget forskellige typer. Det første rum var tomt. Derefter fulgte et dyr, der
kom meget tæt på oprindelseslandets standard. Fin hovedlængde med 2/3 foran øjet.
Men der manglede lidt i brystfylde og kropsholdning. En blå med 96 point fra Karl
Erik Larsen var meget fin og havde en fin hovedsubstans. Man kunne ønske sig lidt
mere længde på hovedet.
12 Gl. Tyske Mæfikker nåede ikke oprindelseslandets kvalitet. De 6 hvide havde
næsten alle en god hovedstørrelse, men næsten alle skulle have en lidt mere skrånende
ryglinie. Der var også problemer med rosetterne. 2 x 95 point. De 2 blå og de 4 gulfahlede opnåede ikke disse point. De 2 blå havde ok hoveder, men de skulle have kraftigere
kroppe. Fjerene i kapperne ønsker jeg lidt længere. De gulfahlede var lidt kraftigere.
De fleste havde problemer med slagfjerene, de blev alle båret under halen. Kapperne og
rosetterne kunne for de flestes vedkommende sidde højere.
Af de 4 blå Italienske mæfikkere var der kun de første, der tiltalte mig. Den havde en
fin figur og et markant hoved. Ønskerne hos ham var et bredere hoved og kraftigere
wamme. Det sidste er et stort tema på de tyske og italienske udstillinger. De italienske
mæfikker skal have en god udfyldt strube (wamme). Også på dette punkt havde de
isfarvede problemer. De er lidt svagere i hoveder end de blå. Kropsholdning og den
tredelte figur er ok for de fleste isfarvede. Mere brystfylde og mere markante hoveder
var ønskerne. Også mere wamme og en bredere næbansats.
Ganske køn var 4 Hamburg Sticken. De var alle gode i farve og hoveder. Et stort problem er den åbne ryg. Dette gælder også i Tyskland. Enkelte kapper kunne side højere.
De 2 hunner tiltalte mig.
Blandt de 12 Afrikanere var der ganske skønne dyr. Figurligt var de fleste i orden.
Mange havde problemer med næbindbygning. Næbvorterne sad lidt højt og næbbene
skulle være bedre tilpasset hovedrundingen. En ung hun fra Anders Christiansen var
her den bedste og opnåede 96 point. Den røde hun han ligeledes fra Anders opnåede
96 point. Den havde et skønt hoved med et bredt næb. Den unge gule hun var prima i
farve med havde næbproblemer. Den absolutte top i Afrikanerne var en sortbroget ung
han fra Anders Christiansen- Den viste en fremragende type og et stort rundt hoved
med prima næbindbygning. Men overnæb skulle være mere hornrigt, derfor ”kun” 96
point.
De 6 sorte Tyske Skjoldmæfikker var for mig en stor overraskelse. Hovederne var
næsten alle store og runde. Den første fra Leif Jensen kunne med en god figur og en
korrekt tegning overbevise mig. 97 point og Certifikat. Ved de andre var det detaljer, som satte dem ned i point. Som første punkt skal nævnes fjerpleje, derefter fulgte
korpsholdning og tegningsønsker. Ved de 40 orientalske mæfikker var der igen prima
dyr at se. 2 blondinetter i blå m. hvide bånd kunne være bedre i hoved, næb og
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Kort tid efter fortalte Börje mig, at han lige havde haft en samtale med Robert, som
sagde til ham, og henviste til mig, " Han ved, hvordan man gør det ", jeg følte mig
næsten en lille smule Adlet af svenske statsborgere, samt det at jeg allerede fik fin ros
og gode bedømmelser, og fordi virkelige speciale dommere, som Hans Ove eller Jan
Oksnes, blev brugt som dommere. Faktisk kunne jeg have været glad nu, hvis vi ikke
havde været 3 opdrættere af Blondinetter i blå. Så jeg spurgte Börje, om han måske
kunne hjælpe med at finde et par Blondinetter i sort-laceret, jeg kendte dem kun mest
fra billeder, samt en som
jeg havde set på Nationalen fra Lars Sjöstedt. Indtil
da vidste jeg kun, at de
sandsynligvis var noget helt
særligt med den smukke
randtegning i kontrast til
den sorte farve. Der er
meget stor konkurrence på
EMC-udstillingen, men jeg
tænkte ikke så langt på dette
problem. Jeg må indrømme,
at jeg stadig manglede en
masse erfaring på dette tidspunkt, og hvad der kendetegner sig ved en rigtig Mæfikke
opdrætter, hvordan man avlede ungdyr vidste jeg godt, men hvordan de virkeligt skulle
se ud, med alle de små finesser, hvor praktisk erfaring var nødvendig. Ikke desto mindre
så det ud til, at jeg havde gjort en masse ting ubevidst rigtigt, især mit tidligere formdue liv, kom mig til gode her, fordi jeg altid har stolet på dyrenes type med stærkt bredt
bryst, kort hoved, var også
vigtigst for mig.
Min stamme var den gang
meget mørk, på det tidspunkt
(som den delvist stadig er i
dag), men jeg indså, at hvis jeg
trak unger nok, var der rigeligt
dyr med flot lys top tegning.
Faktisk er jeg en meget utålmodig person, men her vidste
jeg, at det kun kan blive noget,
hvis jeg beholdt roen. De første
sort-lacerede dyr fra første
årgang blev præsenteret -
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Dommeren har ordet

omstændigheder, kunne jeg deltage i min første svenske National udstilling i Sölvesborg. Det var alt sammen velorganiseret, og jeg blev glædeligt overrasket. Bedømmelsen af mine første svenskere var rimelig, men ikke fremragende. Jeg ved kun, at den
dommer, der kom fra Tyskland, og sandsynligvis var specialist i Modeneser og Lahore,
forklarede mig, hvordan Strassere skal se ud. Et års tid senere fik jeg 2 par strassere, blå
uden bånd. Hanerne var rigtig gode, så fik jeg virkelig høje bedømmelser på de efterfølgende udstillinger. Men Ikke desto mindre kunne alt dette ikke tilfredsstille mig nok,
og jeg overvejede tanken om at få Lahore igen, hvilket ikke var noget problem, fordi jeg
stadig havde gode forbindelser til top opdrættere af denne race. Samtidig vendte min
ven Börje tilbage på scenen hos mig, og forærede mig et par svenske tumletter, som er
de svenske Racedue opdrætteres stolthed, og overlod dem til at være i min varetægt i
godt et års tid. I dueslaget kom de til at gå sammen med 6 par Strassere, men de syntes
ikke rigtigt at føle sig godt til pas med dette, men jeg formåede dog at få 5 gule unger
på pind. Uden nogen større overvejelser, vendte hele dette hold tilbage til Jönköping,
og til Börje's slag igen. Kort tid efter
spurgte han mig på ny, om jeg ville
have et par af hans blå-skæltegnede
orientalske Mæfikker, blondinetter
over til mig, så da jeg allerede havde
3 par Brevduer, som jeg kunne
benytte som amme duer, sagde jeg
ja tak til dette tilbud. Uden nogen
avls erfaring med de kort næbbede
Mæfikker, lykkedes det mig at avle
3 ungdyr, 2 skælvingede og 1 hvidbåndet. Jeg lærte hurtigt at erkende nogle af mine fejl, ellers ville der være blevet endnu
flere unger. De fleste af dem gik tilbage til Börje igen, men til gengæld fik jeg så i stedet
nogle allerede afprøvede avlsdyr i stedet, så jeg startede året efter med 3 par. Men jeg
var også tvunget til at udvide bestanden af amme duer, hvor mine Strassere også viste
sig at være nyttige ammer.
Langsomt begyndte den nye udvikling at glæde mig meget, og i betragtning af, at jeg i
næsten 40 år kun på udstillinger havde set Hønseduer, Trommeduer, eller nogle par af
farveduer, så var det egentligt en bemærkelsesværdig udvikling. Jeg havde dog allerede
tidligt hørt om både Blondinetter og Satinetter, men præcist at definere et samlet
overblik, kunne jeg dog endnu ikke. Jeg forsøgte her efter at blive klogere, ved hjælp af
noget litteratur, og var samtidig så heldig, at have en telefonsamtale med Robert Jüllich,
en tysk top opdrætter, hvor jeg fik nogen yderligere fingerpeg. Det andet år fik jeg omkring 20 unger, fordelt på 3 af parrene. Da jeg sendte Robert et billede, af alle ungerne
på foderbrættet, ved slutningen af avlssæsonen, virkede han lidt overrasket -

kropsholdning. De 11 blåskæltegnede var ikke bedre i kropsholdning. For de flestes
vedkommende skal de have en mere tydelig opret stilling. Dette er et problem i hele
Europa. Den gamle han med 96 point fra Bent Madsen havde et prima hoved med et
bredt godt indbygget næb. Skæltegningen kunne være renere. Udover kropsholdningen
var der mange problemer med næbbene. Mange havde en næblinie, der gik gennem
midten af øjet., derudover ønsker jeg mig en bredere næbansats, mere glatte næbvorter
og mere drej i næbbet. Ved flere dyr var fjerlaget for løst.
De 10 sortlacerede fremviste en prima type. En skrånende ryglinie, bredt og godt
rundt bryst og kort i haleparti gjorde indtryk.Derudover var næsten alle ok i lacering,
kryds, spidskappe og hovedbredde. Ved flere kunne man ganske vist ønske bedre
næblinie, bedre fylde mellem næbvorter og bedre næbdrej. Dyrene fra denne opdrætter
sætter i øjeblikket målestokken for hele Europa. Volker Gebser fra Sverige opnåede 2 x
97 point. Den gamle han opnåede certifikat og den gamle hun opnåede DRF bånd og
blev Champion i hele mæfikgruppen. En gammel hun med en prima næb opnåede 96
point (lidt kortere i haleparti). Hjertelig til lykke til Sverige.
Også de 4 brunlacerede var prima. Den første, en gammel han fra Bent Madsen,
opnåede 96 point. Den havde det bedste hoved af alle blondinetter med et bredt godt
indbygget næb. Desværre var kappen for bred, ærgerligt for denne klasse mæfik.
Af de 10 satinetter var der desværre kun en udstiller, Hans Ove Christiansen.
De 5 bluetter kunne med en mægtig fylde i forhovedet imponere. Næbindbygning var
også korrekt. Jeg kunne godt ønske mig lidt bredere næb. Den imponerende gamle han
var desværre lidt lang i figur og havde lidt rustne bånd. Hunnerne viste sig fra en lidt
dårlig side, da de var ved at lægge æg (det milde vejer må tillægges skylden) Den med
de 96 point kunne sikkert havde opnået højeste bedømmelse- desværre.
5 brunetter (brunfahlskæltegnede) var også en fryd for øjet. Gode hoveder og substansfulde pandepartier overbeviste. Men hovedønsker var mere næbsubstans og frontbredde. På 1,1 ung blev der opnået 96 point. Hannen kunne have lidt længer forhoved og
hunnen med en prima skæltegning lidt kraftigere i næb.
Også de 6 Turbits viste, hvor i Europa de bedste sidder. Af de 2 sorte havde hannen
ved siden af et prima hoved en meget dybt hængende kappe. Der er gjort store fremskridt hvad angår holdning på de rødfahlede. De viste både et fantastisk langt hoved og
en prima figur. For mig var den unge hun den absolutte top med 97 point og Certifikat, som var den fortjente løn til opdrætter Poul Erik Helweg. Hun var for mig nummer 2 i Champion titlen. Den første han kunne være lidt renere i vingefarve, derfor
kun 95 point. 96 point opnåede en ung han med en noget forvasket vingetegning,
desuden en gammel han på 96 (rødfahltavlet).
															Rainer Dammers
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Vinderduer på EMCs udstilling i Papa, Ungarn
Europaskuet i Ungarn 16.-17.november 2019

Anders og jeg havde aftalt med Poul Erik og Leif, at de skulle være i Næstved kl. 4 morgen. Nu begyndte så en tur på ca. 1600 km. Da vi nåede lidt syd for Leipzig i Tyskland,
traf vi først Stephan Haftendorn, som havde lejet
en 9 personers bil, senere
mødtes vi med Martin
Linde.
Nu var vi 6 personer i bilen med ca. 70- 80 duer
plus alt vores bagage.
Nu gik turen så gennem
Syd-Tyskland, videre
gennem Tjekkiet og Slovakiet og ind i Ungarn.
Så efter ca. 18 timers
rejse, var vi fremme ved udstillingshallen. Den næste dag (lørdag) var der bedømmelse
af udstillingsduerne om formiddagen. Ca. 50 duer til hver dommer.
Anders dømte lacerede
blondinetter, undertegnede og Leif dømte blå
og silver blondinetter.
Poul Erik fik den ærefulde post sammen med
Rainer Dammers, at
fungere som obmand. Senere skulle Poul Erik også
fotografere vinderduerne.
Vi var 4 danske deltagere,
Poul Erik Helweg, Leif
Jensen, Anders Christiansen og Hans Ove Christiansen. 648 mæfikker var udstillet, heraf var de 539 kortnæbbede mæfikker.
Aachener lakskjold. 6.		 Gl. tyske 11			 Gl. Orientalske 19
Itatienske 20					 Lüttiger Barbet 2.
Poul Erik opnåede 1 x 97, 1 x 96 og 1 x 95. på Turbits. Leif opnåede 1 x 95 på Tysk
Skjoldmæfikker. HOC. opnåede 3 x 95 på blondinetter og 1 x 95 på satinetter.
Anders opnåede 1 x 97, 2 x 96 og 1 x 95 på afrikanere. Desuden kom den bedste due i
galleriet, hvor den fik en broncemedalje.
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vil til at gennemføre min fodringsplan i 1:1, jeg vil bare få dig til at tænke, eller måske
ændre nogle af dine egne vaner, og gradvist prøve noget nyt. Hvem mener egentligt,
at hans eget koncept er helt hævet over enhver tvivl, samt at alt fungerer perfekt, og
selvfølgeligt bør fortsætte, som han altid gjorde. Meget kom til at handle om alternativ
fodring af duer, i denne første del, af den personlige historie om mig. Men hvordan
man ender i Småland, som en due opdrætter, fortæller jeg først nu. Da vi kom på ideen
med at forlade Tyskland og flytte til Sverige i 2004, var det efter en lang række overvejelser, hvor vi ingen let
opgave havde foran os,
samt at hobbyen måtte
træde i baggrunden.
Men I dag ved jeg, at alle
bestræbelser var det hele
værd. Efter ankomsten
fandt jeg et godt job i
Sverige, og vi var flyttet
ind i et lille hus, hvor jeg
indså, at man kan leve
uden duer. Jeg opdagede
f.eks. lystfiskeriet, som jeg nød, og havde en masse sjov med, hvor jeg havde en hel del
nybegynder held, i form af store fisk som jeg fangede. Efter to år på søen med fiskeriet,
tænkte jeg tit på, at jeg manglede noget. Fiskeri var en god og dejlig hobby, men jeg
kunne nok bedre lide at avle raceduer. Med importtilladelse fra Jordbruksverket importererede jeg 3 par gule Strassere. Det var herunder også nødvendigt, at få kommunens
godkendelse, med underskrifter fra mine naboer.
Samtidig forsøgte jeg, at komme i forbinde med SDF (Den svenske forening for Raceduer), selvom jeg ikke engang vidste, om navnet på det tidspunkt, var det helt rigtige.
Efter lidt brevveksling frem og tilbage endte jeg med at få kontakt til den gode Börje
Duvell, som inviterede mig hjem på besøg hos ham. Så vi kørte til Jönköping, så jeg
kunne blive medlem af den svenske organisation. Ved samme lejlighed blev min Sambo
og jeg fotograferet til, at blive præsenteret til det næste nyeste SDF tidsskrift, og beskrevet som en tysk top opdrætter, hvilket et billede, som jeg ikke helt kunne se mig selv i.
Svenskerne var bestemt ikke begejstrede, nu var jeg jo en due opdrætter, som alle andre
i Skandinavien, og mine duer fik SDF ringe på. Da Börje forklarede mig, at der ville
være omkring 400 dyr på den Svenske National udstilling, når den blev afholdt, blev
jeg noget overrasket, men jeg havde jo allerede besøgt nok af store udstillinger, foruden
alle de små, jeg ville jo bare have det sjovt med duer igen. Dybest set startede jeg fra
bunden igen. I et lille slag i garagen, startede jeg igen i foråret 2007. I det første år gik
det ganske pænt, men selvfølgeligt uden topkvalitet Men under alle -
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duer skulle leve op til kvaliteten, i det store Tyskland. Man skal samtidigt huske på, at
der i midten af 1990'erne, alene var omkring 300 gule strassere, på mindre udstillinger,
samt med omkring 3000 dyr, på de, store speciale udstillinger. Disse tal vil sandsynligvis, aldrig blive nået igen. Da det nye liv havde fået taget på mig, fik jeg tanken om at
få den nyligt anerkendte Lahore i gul-fahlede. 2 par blev herefter starten til begyndelsen, på dette smukke nye farveslag. De var meget frugtbare, så jeg fik hurtigt fremavlet
14 unger. 4 af dem udstillede jeg på den store specialudstilling, og opnåede her 3 x 96
points, i en stor konkurrence.
I 2002 vandt jeg også det blå bånd, med
97 point på National udstillingen. I løbet af denne tid gjorde jeg mig en masse
tanker, om specielt due fodring. Jeg har
her under, læst en masse artikler om
brevduer, og har også kigget, på nogle
af disse brevdueopdrætteres, forskellige
erfaringer med fodringen. Jeg vidste
godt, at jeg var nødsaget til at udvikle
min egen fodrings plan.
Færdige foderblandinger, som man
hurtigt kan kaste i fodertruget, opfylder
ikke næringsstoffer til duer. I dag får mine duer en del af foderet i forspiret tilstand,
med relativt lidt bælgfrugter, men med hvede og byg. Den normale foderblanding,
indeholder også en smule hel byg,
hele året rundt, mindst om sommeren, og mindst 50% om vinteren,
også mine mæfikker får det, uden at
klage over det. Der ud over tilføjer
jeg hamp frø i yngletiden, samt 2-3
gange om ugen, et hårdkogt æg,
som fint hakkes og tilsættes foderet.
Der ud over er jeg en overbevist,
grøn tilhænger dvs., alt hvad der
kan findes i køkkenhaven, som fuglegræs, løgkarse, morgenfrue blomster og andre,
som alle hakkes, og blandes med foderet. Men det vigtigste er efter min mening, altid
unge brændenælder, som jeg også tilføjer til maden, næsten hver dag i hakket tilstand.
Brændenælden er en fremragende spise, som mange fuldstændig undervurderer. Den
indeholder en masse vitaminer, sporstoffer, mineraler, proteiner og frem for alt vigtige
aminosyrer. Fordi jeg har anvendt denne fodrings plan i mange år, er det så godt indøvet, at det ikke tager så lang tid, som du måske tror. Jeg forventer heller ikke nogen,
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Vinderduer på EMCs udstilling i Papa, Ungarn

Foto: Poul E. Helweg

Foto: Poul E. Helweg

0,1 Satinet, blåskæltegnet 97 p.
Huub Mertens NL.

Foto: Poul E. Helweg

Foto: Poul E. Helweg

1,0 Turbiteen, Sort 96 p.
Timon Schwarzer D.

1,0 Satinet, Blåfah.m.hv.b. 97 p.
Kirshev BG.

Flere vinderduer fra EMCs udstilling i Papa, Ungarn kan ses på side 31 og på bagsiden
af dette blad.
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Kalender
International udstilling for mæfikker i Vlodrop i Holland. Den

30.10 – 1. 12 2020.
Det er den hollandske mæfikklub, der står for arrangementet. Det betyder, at alle mæfikker kan deltage. Måske er der nogen med de halvlangnæbbede, der har lyst at tage
med til Holland?

Certifikatskuet 2020

Mæfik Clubben afholder Certifikatskue sammen med Nyborg og Omegns Racedueklub den 14. – 15 november 2020 i Ullerslevhallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev.
Anmeldelsesblanketter udsendes senere.

Sommerdag 2020

Anders Christiansen har tilbudt, at vi kan afholde vores sommerdag hos ham, det er
Vrængegårsdvej 20, 4243 Rude. Sommerdagen afholdes den 29. august.
Vi regner med et program som dette:
Lørdag den 29. august
Kl. 9:30		 Vi mødes til morgenkaffe.
Kl. 10:30
Vi taler om de medbragte duer. (Dem der har mulighed for medbringer
				 et par stykker af årets avl) Derefter en fælles bedømmelse.
Kl. 12:30
Spisning af medbragt mad. Derefter en god snak om mæfikker, og måske
				 ideer til vores 100 års jubilæum.
Kl. 15:00
Afslutning.
Tilmelding på tlf. 21 67 92 63 inden den 22. august.
International Mæfikudstilling 2022
På Det europæiske Mæfikmøde i Ungarn blev det besluttet, at den internationale mæfikudstilling skal afholdes i Danmark. I bestyrelsen har vi overvejet forskellige muligheder. Vi har taget den beslutning, at vi vil afholde den i Ullerslevhallen (altså der, hvor vi
har holdt vore certifikatskuer de sidste par år).
Det bliver naturligvis meget stort. Hvem husker ikke den
stor udstilling i Kolding i 2014.

100 årsjubilæum

Den 2. marts 1921 blev Dansk Mæfik Club stiftet, hvilket betyder, at vi næste år har 100 års jubilæum. Hvordan
det skal markeres, har vi ikke planlagt endnu, men ideer
modtages meget gerne.
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Mit liv med duer
Et liv med duer.

Da min ven Poul Erik Helweg spurgte mig, om jeg kunne
skrive en lille artikel til det danske Mæfik-Nyt tidsskrift
om mit liv som Mæfik opdrætter, følte jeg mig utrolig
beæret. Men det er ikke så let, at præsentere mig selv,
som en Mæfikke opdrætter, fordi jeg aldrig havde kunne
forestille mig, at skulle beskæftige sig med sådanne mærkelige raceduer, eller skulle forelske sig i dem. Faktisk har
jeg altid troet, at jeg blev født som en form due opdrætter og ville dø som sådan. Da jeg fik den første interesse
for duer, gik jeg endnu ikke i skole. Jeg voksede op på en
gård i Tyskland, i det smukke Thüringen. Min far var Strasser opdrætter, og opdrættede
hovedsageligt sorte Strasser. hvilket gjorde, at jeg fik lov til at snuse til fjerkræ- udstillinger ganske tidligt i mit liv. Som eksempel var jeg på Lipsia udstilling i Leipzig for
første gang i 1970. På det tidspunkt, var jeg ikke meget større end selve udstillingskataloget. Tidligt fik jeg mine første Strassere,
først i rød, og senere i gul. Da jeg var 15 år
gammel, meldte min far mig derefter ind i
den særlige Special klub, som jeg har været
medlem af i næsten 40 år. Samtidig havde
jeg en god ven, der allerede med succes,
opdrættede Lahore, men som ulykkeligvis,
havde fået et slagtilfælde, så jeg startede
også her med dem i gule. Denne opdrætsepoke, endte i det faktum, at jeg udstillede
30 stykker af disse, på de vigtigste store
udstillinger i 1988, samt at jeg opnåede mange høje bedømmelser i en hård konkurrence. Jeg indså dog, at jeg havde alt for mange duer, og koncentrerede mig om Strassere igen, med et rent og bankene hjerte. De gule Lahore blev solgt, og endte hos gode
opdrættere, med stor interesse for racen. En anden af grundene til denne beslutning var
imidlertid også, at due fodret i det tidligere DDR, ikke var let og skaffe, hvad man ikke
kunne forestille sig i dag. Det politiske vendepunkt kom i 1989-90, hvor vi atter blev
genforenet i et samlet Tyskland. Alt skulle genlæres, især den kapitalistiske tænkemåde.
Sammen med familie og børn, samt hus konvertering, og det at arbejde hele ugen i
vest, samt kun at være hjemme i weekenden, som ikke ligefrem var alt for opmuntrende
til at fortsætte avlen med raceduerne, men jeg fandt dog gradvist, en løsning på de
fleste udfordringer. På en eller anden måde, formåede jeg alligevel at fortsætte med min
hobby, og beholdte stort set det meste, som under selve DDR-tiden. I løbet af denne
tid, koncentrerede jeg mig helt, om de gule Strassere, men det var ikke let, da mine -
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0,1 97 p. Blondinet
sortlaceret.
Opd. Volker Gebser,
Sverige

Foto: Poul E. Helweg

1,0 96 p. Sortbroget
Afrikaner
Opd. A. Christiansen

Foto: Poul E. Helweg

Hamburg Sticken
Opdr. KurtSørensen,
95 DMC Championat

Foto: Poul E. Helweg

Tysk vinget, sort 95
Opdr. Leif Jensen,
DMC Championat

Foto: Poul E. Helweg

Turbit rødfahlet
Opdr. Poul E. Helweg
97 DMC Championat

Foto: Poul E. Helweg

Blondinetter Brunlaceret, 94
Opdr. Bent Madsen
DMC Championat

Foto: Poul E. Helweg
Foto: Poul E. Helweg

1,0 97 point Blondinet
sortlaceret.
Opd. Volker Gebser

Foto: Poul E. Helweg

Foto: Poul E. Helweg

Foto: Poul E. Helweg

1,0 97 point. Sort
Tysk vinget.
Opd. Leif Jensen

Afrikaner Sortbroget,
96 DMC Championat
Opdr. A. Christiansen

Foto: Poul E. Helweg

Satinetter blå m.hv.b.
Hans Ove Christiansen
96 DMC Championat

Foto: Poul E. Helweg

Afrikaner broget, 1.0 97
Anders Christiansen DK

0,1 96 point Satinet blå
m.hv.b. Opd. Hans Ove
Christiansen

Foto: Poul E. Helweg

Foto: Poul E. Helweg

1,0 96 point
Rødtavlet Turbit
Poul Erik Helweg

Foto: Poul E. Helweg

Foto: Poul E. Helweg

0,1 97 point
Rødfahlet Turbit
Opd. Poul E. Helweg

Foto: Poul E. Helweg

Foto: Poul E. Helweg

Tysk halet sort, 0.1 97
Ertan Yashar BG

Tysk vinget rød, 0.1
97 Virag

Foto: Poul E. Helweg
Foto: Poul E. Helweg

1,0 96 point
Blondinet brunlaceret.
Opd. Bent Madsen

Foto: Poul E. Helweg

Domino sort, 0.1 96
Dominique Kimmel FR

Eng. Owls,
blå Schimmel 1.0
96 Becker FR.

Foto: Poul E. Helweg

Foto: Poul E. Helweg

Anatolier Sort, 0.1 93
Ertan Yashar BG

Foto: Poul E. Helweg

