
 
Avlsslaget:  Pigeon Elite Center Køge ophører 
 
I 2016 startede Poul Stærkær sammen med Mohammad Younas avlsslaget ”Pigeon 

Elite Center Køge” med Pipa Elite Center i Belgien som forbillede. Siden opstarten er 

der blevet anskaffet avlsduer af nogle af de mest kendte brevduerstammer i Belgien og 

Holland – primært via Pipa og M&C Hansen. Således har slaget været opbygget på 

nedenstående stammer, som de senere år har været det hotteste fra brevduesportens 

moderlande Belgien og Holland: 

Gaby Vandenabeele 

Gaston v.d. Wouwer 

Bart Geerinckx 

Jan Hooymans/Pieter Veenstra 

Anskaffelsen af avlsduer blev foretaget ud fra ønsket om at stamtavlerne skulle 

indeholde topduer eller søskende til disse.  

Men af helbredsmæssige årsager må Pigeon Elite Center nu desværre ophøre. 

Hverken Poul Stærkær eller Mohammad Younas kan fremadrettet tåle at skulle passe 

brevduer – og derfor er det besluttet at avlsslaget nu desværre må nedlægges. 

På auktion kommer 24 duer fra de bedste avlspar. Forældrene er solgt på M&C 

Hansen og blev købt af brevduemænd fra følgende lande: 

Kina, Sydafrika, USA, Portugal, Canada, Spanien, Belgien, Sverige, Frankrig, 

Filippinerne og Danmark.    

Nu bliver de sidste 24 unger solgt på auktion i Ringsted. Eventuelle forespørgsler kan 

rettes til: 

Poul Stærkær, Fåreager 30, Karlstrup, 2680 Solrød Str. 

Tlf. 56656375 eller 21766375  E-mail: poulstaerkaer @mail.dk eller poul@pipa.be 

 

Ulrik Lejre Larsen:  

Ulrik Lejre Larsen har tilhørt toppen af dansk brevduesport i mere end 25 år. 

Resultaterne taler for sig selv. Ulrik arbejder med forskellige stammer af duer.  

 Stamhannen DEN GAMLE RØDBÅNDEDE blev således født i 1982. Han fløj selv 

fantastisk og var bl.a. gruppevinder fra Hannover og endda den hurtigste Hannover-
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due i hele landet. DEN GAMLE RØDBÅNDEDE avlede om muligt endnu bedre - endda 

til og med sit 18. leveår – så der var basis for at skabe en reel stamme af duer fra 

denne superhan.  

068 JANSSEN linjen blev tilført i 2001, hvor 068 er født. Tre gange gruppevinder og 

far, bedstefar, oldefar mv. til et hav af sektionsvindere og mesterskabsduer. Her er der 

tale om allround-duer. Der er således faldet vindere på Klub 10 flyvningerne (ca. 100 

km) helt op til landsflyvningerne. 

Der er også tilført duer fra allerøverste hylde fra Belgien og Holland. Fra Belgien blev 

de første duer fra superslaget Verreckt-Ariën indkøbt i 2009. Pascal Ariën arbejder i 

dag sammen med Pipa Elitecenter, hvor en stor del af duematerialet kan føres tilbage 

til hans gamle linjer i Verreckt-Ariën makkerskabet.  Desuden har Ulrik en flot samling 

duer fra G&S Verkerk. 

Ovennævnte udenlandske blodtilførsler har været med til at skabe et fuldendt 

duemateriale, der kan begå sig på alle afstande. Og det er primært 10 unger af disse 

linjer, der bliver præsenteret på denne auktion. 

Her et udpluk af Ulrik Lejre Larsens Mesterskaber mv. total gennem årene 

4 x Dansk mester 
5 x Regionsmester Åben 
3 x Regionsmester Mellemdistance 
5 x Langdistancemester sektion 
12 x Mellemdistancemester sektion 
Ca. 50 sektionsvindere 
Nr. 1 SBU – Skandinavisk mesterskab 
 


