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KOM INDENFOR I BREVDUESPORTEN

Holder du af dyr?
Vil du gerne selv bestemme?
Kan du lide spænding?
Kan du lide at konkurrere?
Er du til hygge med gode kammerater?
Hvis ja, er indholdet i denne folder noget for dig.



KOM INDENFOR I BREVDUESPORTEN

Fordi du kan lide at omgås dyr, og fordi brevduehold har
en størrelse, de fleste har plads til.

Fordi det er spændende og an-
svarsfuldt at holde brevduer.
Det er som at være træner
for et hold, hvor du alene
har ansvaret for hele hol-
det (brevduerne), og hvor
du alene tager alle beslut-
ninger.

Fordi det har noget med
konkurrence at gøre, hvor
konkurrenceresultaterne ale-
ne kan tilskrives din indsats.

Fordi konkurrencen med brevduer
(kapflyvning) foregår i månederne maj, 
juni, juli og august, og det derfor er muligt at kombinere 
brevduesport med andre fritidsinteresser.

Fordi man i brevduesporten har indført mulighed for elek-
tronisk tidtagning, så brevduernes hjemkomsttidspunkt fra
konkurrence (kapflyvning) registreres automatisk.

Hvorfor holde brevduer?

3



Brevduen er en meget hårdfør fugl, som befinder sig godt og
trives under næsten alle forhold.

Brevduen har en forunderlig orienteringsevne og en ufor-
klarlig evne til at finde hjem selv over meget store afstande
– mere end 1000 kilometer.

Brevduen er et tillidsfuldt dyr, der let bliver tam, så tam at
den spiser af hånden og gerne sætter sig på en, så man
kan »snakke« med den.

Brevduen er let at få til at yngle og får i avlssæsonen (forår
og sommer) flere hold unger, oftest 2 af gangen. I modsæt-
ning til andre hobbyfugle må man gerne røre ved brev-
duens æg og unger, blandt andet skal ungerne, når de er
ca. 8 dage gamle, have påsat en fodring, som fortæller, at
de er brevduer, og hvem ejeren er.

Brevduen

KOM INDENFOR I BREVDUESPORTEN

4



Hytte eller slot er lige godt.
Brevdueslag kan være meget forskellige af størrelse, lige fra
6-8 kvadratmeter til store, specielt byggede brevdueslag.

Brevdueslag kan være alt, et legehus, enden af en garage,
enden af en carport, et udhus, et loft eller et specielt byg-
get brevdueslag.

Brevdueslag, såvel store som små, skal være tørre, og der
skal være godt med frisk luft, ligesom solen skal kunne
skinne ind.

Brevdueslaget størrelse skal stemme overens med, hvor
mange brevduer du ønsker at have, da hver brevdue skal
have sin egen sidde- eller redeplads.

Brevdueslag
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Konkurrencen indenfor brevduesporten kaldes kapflyvning.
I Danmark arrangeres der kapflyvninger fra 100 km og op
til 1100 km. Brevduerne forberedes til kapflyvning ved
træning.

Både træning og kapflyvning med brevduer foregår på den
måde, at brevduerne transporteres til et forudbestemt sted,
hvor de alle (det kan være flere tusinde) på én gang slip-
pes ud af transportkurvene for at flyve hjem til netop deres
brevdueslag.

Det gælder så om at have den brevdue, som når hjem til
sit brevdueslag med den højeste flyvehastighed.

Da alle brevdueslagene ikke har samme afstand til slip-
stedet, beregnes flyvehastigheden individuelt for hver brev-
due ved at dividere flyvetiden op i flyveafstanden.

Brevduesport og konkurrence
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Kapflyvning med brevduer kan bedst sammenlignes med et
cykelløb eller et marathonløb, hvor der over hele distancen
foregår en udskilning af deltagerne udfra form og motiva-
tion.

Det er brevdue m/k’erens opgave at sørge for, at brevduer-
ne til kapflyvning både er i form og motiverede.
Målstregen for en kapflyvning er et elektronisk system, som
automatisk registrerer det nøjagtige tidspunkt for, hvornår
en brevdue passerer indgangen til brevdueslaget.

Kammeratskabet er et af
de bærende elementer
indenfor brevduesporten:
• vi er alle lige
• vi hygger os sammen
• vi hjælper hinanden
• vi kommer hinanden

ved
• vi bytter brevduer
• vi glæder os over hinan-

dens resultater
• vi er konkurrenter og

kammerater

Konkurrence og kammeratskab
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Var indholdet i denne folder noget for dig? Hvis ja, er der her
nogle adresser og telefonnumre, hvor du kan henvende dig
og få information om brevduer og brevduesporten.

LOKAL BREVDUEFORENING

Du er velkommen til at henvende dig til landsorganisationen:

De danske Brevdueforeninger
Industrivej 19
3320 Skævinge
Telefon 48 28 42 44
Telefax 48 28 46 44

Du kan på internet adressen www.brevduen.dk finde infor-
mation om brevduesporten, og du kan finde navne, adresser
og telefonnumre på lokale brevdueforeninger.


