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Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med 

fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!    

70 år 

• Gunnar Helgesen, 
Fredrikstad BF, 15. august 

• Thow Møller,  
Larvik BF, 20. august 

60 år 

• Svein Baret, Oslo BK, 09. juli 
• Martin Sævareid,  

Vestfjellet BK, 18. juli 
• Kjell Løvfall,  

Haugesund BF, 23. august 
50 år 

• Svein Harald Vikse,  
Vestfjellet BK, 01. juli 

• Arild Rønning,  
Solungen BF, 20. august 

40 år 

• Jarle Skjelbred,  
Lyn BF, 10. august 

• Winston Van der Pol,  
• ND Drammen, 28. august 
 
Er det noen jubilanter i din forening, 
klubb eller gruppe som er glemt? 
Send inn navn og fødselsdag til Arvid 
Myreng: 
arvid.myreng@notteroy.kommune.no 
 
Alle i brevdue-Norge fortjener en 
oppmerksomhet når de har jubileum. 

 

Om å levere… 
 
Redaktøren benytter sin faste 
spalteplass til å minne folk i det 
ganske land om å gjøre sitt i forhold 
til at vi har et innhold i et tidsskrift vi 
kan være stolte av. I det jeg, som 
lærer, tar sommerferie har levert fra 
meg mitt femte nummer til trykkeriet 
prøver jeg å se fremover mot tiden 
etter sommerferien. Nye utfordringer! 
 
Jeg er litt privat når jeg forteller 
landets medlemmer at jeg i løpet av 
dette halve året ikke bare har møtt 
den ene utfordringen som det å være 
redaktør er. Både privat og i 
jobbsammenheng har mine små grå 
og mitt hjerte møtt utfordringer. Når 
man da i tillegg opplever at en 
redaktør i Norges Brevdueforbunds 
tidsskrift må fremskaffe mesteparten 

av lesestoffet selv, ja da går det 
utover tidsfrister og postkassedatoer.  
Jeg mener Norges Brevdueforbunds 
tidsskrift står overfor et 
paradigmeskifte i forbindelse med vår 
samtidsutvikling og internettets 
komme.  
Følgende spørsmål dukker da opp: 
- Hva skal være den viktigste kanalen 
for å nå fram til medlemmer over det 
ganske land med informasjon som 
det haster med? 
E-post? 
Web-siden til NBF? 
I så fall dukker neste spørsmål opp. 
Er det slik nå at de fleste av våre 
medlemmer har tilgang på internett 
og e-post? 
Klarer gruppeformenn eller 
foreningsformenn å videreformidle 
den informasjonsflommen vår 
forbundssekretær sender ut til alle 
våre medlemmer. 
 
Hvis vi kan svare ja på de 
overstående spørsmål tror jeg man 
må endre noe av tidsskriftets formål, 
nemlig formålet om å være en 
formidler av nyheter til den nasjonale 
brevduebefolkning. Kan tidsskriftet i  
stedet være en slags journal, eller 
revy, som oppsumerer de viktigste 
nyhetene? Skal tidsskriftet i så måte 
være en formidler av kvalitativt godt 
lesestoff? Hva er kvalitativt godt 
lesestoff? 
 
Mitt svar på det siste av mine 
spørsmål er: Kvalitetspreget lesing 

for brevduefolk i Norge er lesestoff 
som er sendt inn av leserne selv. 
Stoff innsendt fra våre medlemmer. 
Det være seg brevduehistorier fra din 
egen hverdag med duene, tips til 
andre medlemmer, bilder av dine 
egne eller noen andre sine brevduer, 
informasjon om en av dine 
klubbkamerater eller venninner eller 
en oversatt sak fra utenlandsk 
brevduelitteratur/magasiner. 
 
De som har sendt inn stoff til 
redaktøren til nå skal takkes: Frode 
Brakstad, Snorre Lindberg, Marianne 
Walente, Per-Kristian Hansen, Tom 
Corneliussen, Herlof G. Herlofsen, 
Johnny H. Olsen, Ragnar Lyssand, 
Kjell Ellefsen, Rune Berg, Anton de 
Leon, John Langemyhr og Arvid 
Myreng. 
Det må da være flere blant våre 
snaue 500 medlemmer enn de 
overnevnte 13 som kan bidra til at vi 
får et kvalitetspreget tidsskrift? 
Det foretrekkes at tekst sendes per e-
post som et Word-vedlegg. Har du 
ikke mulighet til dette er det bedre at 
du sender inn et brev, enn at du ikke 
sender inn noe i det hele tatt. Er du 
redd for at innholdet i dine tekster 
ikke er godt nok, er det lov å be 
redaktøren om å se gjennom og 
eventuelt bearbeide teksten noe, hvis 
ønskelig. Nå er 
kappflygningsesongen snart over, og 
da har du vel noe å skrive om?  
Carpe Diem – Grip dagen 
- redaktør, Lars Corneliussen. 
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Presidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spalte    
Rapporter fra mange grupper i årets 
flygesesong så langt tyder på at mange 
slag har store problemer med å få sine 
duer hjem i normal flygetid. Årsaken til 
dette kan selvsagt være mange. Det blir 
lansert mange teorier om 
vanskelighetene, slik som tidligere når 
det går dårlig. Det er viktig at foreninger 
og grupper evaluerer slippene og kan 
forsøke om mulig å rette på eventuelle 
klare feil og årsaker til hva som gjøres 
galt. Høye temperaturer som vi 
opplevde i juni måned er ganske sikkert 
en av mange årsaker. Flere grupper har 
vært tvunget til å endre sin opprinnelige 
flygeplan på grunn av problematiske 
slipp i begynnelsen av sesongen. 
Mange medlemmer er nå i gang med de 
første treninger av sine ungduer. Det er 
jo her viktig at en gjør det riktig i 
forberedelsene til ungdueflygningene, 
slik at årets kull av duer er godt 
forberedt til kommende flygninger. Ellers 
rapporteres det fra Nevele i Belgia om at 
de er godt i gang med treningene fram 
til finalen i august. Det var overraskende 
at vi i juni fikk høre om utbrudd av aviær 
influensa i Tyskland, nå som vi var av 
den oppfatning at problemet var over for 
en lang periode. NBF ble invitert som 
høringsinnstans til Mattilsynet i 
forbindelse med utarbeidelse av nye 
forskrifter angående blant annet H5N1. 
På meget kort varsel møtte sekretær 
Per Kristian Hansen til dette møte 
sammen med redaktør Lars 
Corneliussen, da undertegnede var 
forhindret i å møte på grunn av sitt 
arbeid. Jeg vil ønske alle en fortsatt god 
sommer og en god avslutning på årets 
sesong. Ønsker alle en god 
sommerferie og at duene også får en 
velfortjent hvile, slik at batteriene igjen 
kan lades opp for kommende 
utfordringer. 
 
Hilsen Tom Corneliussen, president. 

Verdensmesterskapet i Verdensmesterskapet i Verdensmesterskapet i Verdensmesterskapet i 

brevduesport 2007.brevduesport 2007.brevduesport 2007.brevduesport 2007.    

 

Det har skjedd mer siden sist i Nevele 
i Belgia der FCI arrangerer sitt årlige 
verdensmesterskap i 
brevduekappflygning. Norge er som 
vi vet også i år sterkt representert, og 
resultatene fra treningslippene tikker 
inn på forbundssekretærens e-post. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 

 
Dueungene Norges Brevdueforbund 
sendte til Belgia i midten av april var 
bare drøye 2 måneder gamle da den 
første treningslippet av samtlige 
nasjoners brevdueunger ble avviklet. 
Riktignok var treningsslippet, som ble 
avholdt den 30. mai, ikke lenger enn 2 
kilometer. Dueungene ble da sluppet 
opp i et lite tettsted i nærheten av 
Nevele som heter Poesele. Det er 
betryggende å få informasjon om at 
samtlige av de 25 dueungene som 
utgjør Norges landslag var startklare da 
treningsprogrammet skulle starte. Det er 
som kjent 21 land som deltar og disse 
land har hver seg et landslag som 
består av 25 brevdueunger. Et kjapt 
regnestykke skulle tilsi at det da dreier 
seg om 525 innsendte brevduer totalt. 
Da treningene startet den 30. mai var 
det allikevel ikke bare 497 duer som 
deltok, det vil si at det i oppstarten har 
vært et svinn på ca. 28 duer. 
 
Dagen etter første trening, altså den 31. 
mai, doblet man treningsavstanden til 4 
kilometer, denne gang fra Lotenhulle.  
Denne gang var det også 497 duer som 
ble registrert hjemkommet. Den 5. juni 
hadde man neste trening, denne gang 7 
kilometer fra Poeke. Etter denne 
treningen var det 491 brevduer som var 
på slaget, så 6 brevdueunger ble altså 
borte her. Den 7. juni var 
treningsavstanden 10 kilometer fra 
Deinze, og etter denne treningen var det 
482 duer igjen på slaget. 
Etter en 17 kilometers tur fra 
Kruishoutem var det 470 duer igjen på 
slaget, så vi ser at det tapes noen ved 
hvert treningslipp, men til gjengjeld øker 
man jo rutinen til de gjenværende. Den 
15 juni økte distansen til 35 kilometer fra 
Rekkem, og da var det 463 duer igjen. 
Den 19. juni var det et nytt 
trenningsslipp fra Rekkem (35 kilometer) 
og etter denne treningen var det 421 
duer igjen på slaget. 

 
 

 
Sekretariatet har mottatt en liste over 
hvilke duer som er igjen på slaget den 
22. juni, og av den kan leses at 18 av 25 
norske duer er tilbake på slaget, så vi 
får krysse fingrene for de 18 
gjenværende og håpe på at de fortsetter 
med sin erfaringssanking fram mot 
finaleslippet onsdag den 15. august hvor 
de skal tilbakelegge en avstand på 450 
kilometer fra Tours i Frankrike til Nevele 
i Belgia. Heia Norge! Her er lista over 
oppdretterne til de 18 norske duene som 
er tilbake den 22. juni: 

- Lars Eikeland 
- A. & A. Knudsen 
- Jarluf Lomeland 
- Helgesen & Hansen 
- Jarl Undahl 
- Frode Brakstad 
- Knut Austreim 
- Walter Kilvik 
- Vidar Mæland 
- Frode Knudsen 
- Torleif Asheim 
- B. & E. W. Johansen 
- Herlof G. Herlofsen 
- Vidar Mæland 
- Jarluf Lomeland 
- Steinar Thowsen 
- Ingvar Kluge 
- Martin Sævareid 

 
Som vi ser har både Vidar Mæland og 
Jarluf Lomeland 2 duer hver seg tilbake 
på slaget. 
 
Vil du oppdatere deg selv videre på 
situasjonen i VM i Nevele gå inn på 
nettsidene til det belgiske forbund eller 
til FCI: 
www.kbdb.be 
eller 
www.fci.com 
 
Bildet under viser slaganlegget der VM-
duene holder sted. 
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OppslippsansvaOppslippsansvaOppslippsansvaOppslippsansvarlige!rlige!rlige!rlige!    

Se her! 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Illustrasjoner: internett 
 
Se nøye på diagrammet over: 
Den viser en skjematisk fremstilling av 
aktivitetsnivået på sola i perioden 21. mai 
til 19. juni. Derfor står tallene kronologisk 
fra 21 til 31 (mai) og 1 til 19 (juni) på den 
nederste linja. 
Målingene er foretatt i Tromsø og viser 
geomagnetiske utslag i skandinavia. 
Når vi leser diagrammet kan vi trekke 
følgende slutninger, og stille oss 
dertilegnede spørsmål: 

- Unormal høy aktivitet fra onsdag 
23. mai til og med søndag 27. 
mai. 

- Hvordan er hjemkomsten i de 
ulike gruppene på lørdag 26. 
mai? 

 
Forklaringer 
Det begynner å bli veldig mange hensyn å 
ta for den som har ansvar for oppslipp av 
brevduekappflygninger. Man bør jo også 
ha tatt hensyn til rovfugltettheten i 
kappflygningens rute, men dette er jo 
forbehold man tar i forkant av selve 
slippdagen, nemlig i den årlige 
kappflygningsplanleggingen. På selve 
slippdagen derimot skal også oppslipper ta  
 
 

hensyn til vær med tilhørende fronter, 
vindretninger og nå altså: Magnetisk  
aktivitet. Det begynner å bli så mange 
forbehold å ta, at hvis man skal ta hensyn  
til alt dette vil man nesten ikke få arrangert 
kappflygninger i det hele tatt. Derfor tror  
jeg det er viktig at man ikke bruker 
overstående faktorer som unnskyldninger 
til å avlyse en kappflygning, men at man 
bruker det som en forklaring når 
kappflygende brevduer får uventede store 
utfordringer. Selv om vi blir klar over stadig 
flere utfordringer som våre brevduer står 
overfor, betyr ikke det at vi må bukke 
under for dem, vi må bare lære oss å leve 
med dem. 
 
En profesjonell oppslippsansvarlig 
Den 24. juni hadde gruppe 1, gruppe 16 
og gruppe 3 kappflyging fra Skanderborg i 
Danmark. Oppslippsansvarlig var Snorre 
Lindberg. Straks etter oppslipp sendte 
Lindberg ut e-post til deltagende grupper 
med følgende vedlegg: 

- satelittbilde fra det aktuelle 
kappflygningsområdet som viste 
værsituasjon en halv time før 
selve oppslippet. 

- Link til animert satelittbilde fra 
værfrontenes bevegelse hele den 
aktuelle kappflygningsdagen. 

- Geomagnetisk diagram som vist 
ovenfor fra oppslippstedet. 

- Kart over nedbørsaktivitet i 
skandinavia den aktuelle 
slippdagen. 

- Værkart med detaljerte 
vindbeskrivelser. 

Beskrivelse av denne 
oppslippsansvarliges arbeid må vel kunne 
oppsumeres med følgende stikkord: 
DOKUMENTASJON. 
 
Trygghet 
Hvis overstående dokumentasjon blir lagt 
fram fra oppslippsansvarlige i forbindelse 
med et slipp, føler i hvert fall undertegnede 
seg trygg på at den ansvarlige personen 
har gjort det han/hun kan for å undersøke 
forholdene før et eventuelt oppslipp av 
brevduer. Og med dagens visshet om 
utfordringer trenger jeg, som dueholder, 
denne dokumentasjonen. Bildene under 
viser satelittbilde som viser 
nedbørsituasjon i det aktuelle 
slippområdet på to ulike klokkeslett den 
aktuelle slippdagen. 
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Fotoutstilling med Fotoutstilling med Fotoutstilling med Fotoutstilling med 

duemagi!duemagi!duemagi!duemagi!    

    
Ei due er ikkje berre ei due, det er noko 
alle duevenner og entusiastar veit. To 
fotoentusiastar har også oppdaga 
denne sanninga. Fascinasjonen deira 
har resultert i eit omfattande fotoarbeid 
med duer i fokus.  
 
Tekst : Leif Johnsen 
Foto: Laila Gangstad og Runar Brunslid 
 
I eit og eit halv år har dei to, Laila 
Gangstad og Runar Brunslid, fotografert 
duer i mange situasjonar. Dei har vore i 
rasedueslag, brevdueslag, på utstilling – 
og i byparken. Dei har fotografert duer på 
slaga, duer i lufta, duer i kurtise, duer 
drepne av mink og nyfødde duer. For å 
seia det direkte: Dei har hatt dilla på duer. 
Tålmodige  og uthaldande, etter timevis 
med duer i linsa, har dei klart å fange 
karakteristiske trekk hos duene og i 
duelivet. Her er blant anna nokre av dei 
fenomenale vengerørslene duene har i 
flukta, ein vingeakrobatikk som går for fort 
for oss å sjå. Men dei har fanga det inn og 
frøse det fast i all si imponerande form, og 
dermed gitt oss enno meir å beundra og 
glede oss over i duesporten. 

Men det stoppar ikkje her:  timevis 
fotografering er berre starten. Dei arbeider 
vidare digitalt, nokre foto vert mye 
bearbeidde, andre lite. Resultata spenner 
frå det heilt naturalistiske via det lett 
stiliserte til det - ja, nesten åndeleg 
svevande! 
Utstillinga inngår som ein del av 

Kystsogedagane i Meland laurdag 25. og 
søndag 26. august, og finn stad i Galleri 
Rustica på Holmeknappen. Det er ein 
gammal duevenn som huser det heile, i ei 
nyrestaurert, eldgamal løe, 
(www.gallerirustica.no). Sidan starten i fjor 
har her vore utstilt filtbilete av ku, sau og 
hane, kråker og måker, akvarellar og 
maleri, skulpturar og keramikk, ikon og 
kattebilete. Nå står endeleg duene for tur.  
Sjølv om dette er ei fotoutstilling, vil det i 
tillegg vera nokre få duer utstilte i bur, 
både praktduer og brevduer, og her er rom 
for begge forbund til å drive PR for sporten 
sin. Me håper òg å få representert 
Duemuseet til Alf Knutsen. Og sjølvsagt 
brevdueslepp på opninga laurdag. 
Utstillingen er kome i stand utifrå 
fotografane sin fascinasjon over duene, og 
noko som har auka etter kvart som dei er 
blitt meir kjende med hobbyen. Bileta deira 
må kunna fungera godt i PR for sporten 
sidan det her er fokusert på estetikk og 
anna som fangar merksemd blant andre 
enn oss som omgir oss med duene til 
dagleg. Eg vil og tru at bileta vil kunne 
vera gode alternativ for å variera premiane 
både blant praktduefolk og brevduefolk.   
Utstillingen vil stå i fire helger med siste 
opningsdag søndag 16. september med 
opningstider 
ettermiddag til 
seine kvelden 
begge dagar. 
Informasjon vil 
liggje på 
galleriet si 
heimeside. 
Velkommen til 
alle duevenner! 
 
Beste helsing 
frå Leif 
Johnsen. 
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ResultatserviceResultatserviceResultatserviceResultatservice    

    

Jeg synes alltid det er moro å gå inn på 
internettet og undersøke om det har 
kommet inn noe nytt på Norges 
Brevdueforbunds side 
(www.brevduesport.no). På 
sommerhalvåret kommer det inn 
resultater fra de ulike gruppene, og da 
kan jeg bare klikke meg inn på de ulike 
resultatlistene for å se. Jeg tennkte å 
lage en oversikt over vinnere så langt i 
sesongen på bakgrunn av de 
resultatene jeg har funnet på nettet. De 
gruppene som ikke har levert inn 
resultater til web-master Eric 
Spydevold, vel, der står det bare 
spørsmålstegn. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
 
 
Gruppe 1 
- 12. mai, Kornsjø 100 km. 
1. plass av 201 duer: Snorre & Marianne 
 
- 19. mai, Stenungsund 200 km. 
1. plass av 190 duer: T. & L. Corneliussen 
 
- 26. mai, Kungsbacka 300 km. 
1. plass av 192 duer: Colin Allman 
 
- 2. juni, Halmstad 400 km. 
1. plass av 105 duer: Tom Arne Skofterød 
 
- 9. juni, Helsingborg 450 km. 
1. plass av 62 duer: Colin Allman 
 
 
Gruppe 2 
- 19. mai, Brandbu 100 km. 
1. plass av 111 duer: S. & G. Thowsen 
 
- 26. mai, Dokka 150 km. 
1. plass av 163 duer: S. & G. Thowsen 
 
- 2. juni, Dokka 150 km. 
1. plass av 155 duer: R. Thowsen 
 
- 9. juni, Rena 200 km. 
1. plass av 135 duer: S. & G. Thowsen 
 
 

Gruppe 3 
??? 
 
 
Gruppe 4 
??? 
 
 
Gruppe 5 
- 5. mai, Dyranut, 100 km. 
1. plass av 189 duer: H. Lyssand 
 
12. mai, Dyranut, 100 km. 
1. plass av 197 duer: Team Lyssand 
 
 
Gruppe 5 
- 27. mai, Dyranut 100 km. 
1. plass av 79 duer: J. Olsen 
 
- 2. juni, Halne 150 km. 
1. plass av 92 duer: Kjell Bynes 
 
- 9. juni, Liaset 200 km. 
1. plass av 68 duer: E. Søviknes 
 
Gruppe 6 
- 5. mai, Langevåg 100 km. 
1. plass av 368 duer: Johnsen/Lilletvedt 
 
- 12. mai, Langevåg 100 km. 
1. plass av 274 duer: A. Lambach 
 
- 21. mai, Vigrestad 200 km. 
1. plass av 210 duer: S. Thorsen 
 
- 26. mai, Langevåg 100 km. 
1. plass av 165 duer: F. Knudsen 
 
- 2. juni, Langevåg 100 km. 
1. plass av 294 duer: Audun Larsen 
 
- 9. juni, Orre 150 km. 
1. plass av 90 duer: Leif R. Flokenes 
 
- 16. juni, Orre 150 km. 
1. plass av 146: E. Håland 
 
Gruppe 7 
- 19. mai, Stenungsund 150 km. 
1. plass av 356 duer: Waaler / Helgesen 
 

- 26. mai, Kungsbacka 200 km. 
1. plass av 320 duer: A. & A. Knudsen 
 
- 2. juni, Halmstad 300 km. 
1. plass av 232 duer: Kåre Skofteby 
 
- 9. juni, Helsingborg 350 km. 
1. plass av J. & T. Fjellheim 
 
- 16. juni, Rena 200 km. 
1. plass av 202 duer: Jan E. Baller  
 
Gruppe 8  
- 5. mai, Bømlo 100 km. 
1. plass av 179 duer: Kluge 
 
- 12. mai, Bømlo 100 km. 
1. plass av 286 duer: Kluge 
 
- 27. mai, Hellesøy 200 km. 
1. plass av ??? 
 
- 2. juni, Hellesøy 200 km. 
1. plass av 239 duer: Kluge 
 
- 9. juni, Bømlo 100 km. 
1. plass av 325 duer: J. Lomeland 
 
- 15. juni, Bømlo 100 km. 
1. plass av 140 duer: J. Lomeland 
 
- 15. juni, Valdres 350 km. 
1. plass av 86 duer: Kluge 
 
Gruppe 9 
??? 
 
 
Gruppe 10 
??? 
 
 
Gruppe 11:  
- 2. juni, Skarnes 100 km. 
1. plass av 163 duer: Egil Bergland 
 
- 8. juni, Skarnes 100 km. 
1. plass av 153 duer: Egil Bergland 
 
- 16. juni, Malung 200 km. 
1. plass av 118 duer: Ole P. Nilsen 
 
 
Gruppe 14 
??? 
 
 
Gruppe 16 
- 26. mai, Aalborg 200 km. 
1. plass av 112 duer: F. Brakstad 
 
- 3. juni, Aalborg 200 km. 
1. plass av 101 duer: S. Ellefsen 
 
- 9. juni, Århus 300 km. 
1. plass av 47 duer: T. Bohnhorst 
 
- 18. juni, Aalborg 200 km. 
1. plass av 76 duer: F. Brakstad 
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DELTA I ”Brevduesports” quiz-konkurranse og vinn dueunge fra Lindberg 
Test dine kunnskaper om norsk og internasjonal brevduesport, og vinn en due-unge (høst-unge) fra familien Lindbergs 
avlslag. Send inn svarene dine på e-post eller vanlig post til redaktøren. Dersom det er flere som har alle riktige, trekkes 
vinneren gjennom loddtrekning. 
 
Spørsmål Alternativ A Alternativ B Alternativ C 
1. Fra hvilken by i Belgia kommer 
de kjente brevduebrødrene 
Janssen? 

 
Aarendonk 

 
Brussels 

 
Arendonk 

2. Hvem ble Norgesmester i 
brevduesport (Kongepokalvinner) 
i 2003? 

 
Steinar Thowsen, 
Tønsberg 

 
Steinar Johansen, 
Fredrikstad 

 
Stein Thorsen, Askøy 

3. Den belgiske duemannen Jos 
van Limpt går under kallenavnet 
”De Klak”. Hva betyr ordet ”klak” 
på flamsk? 

 
 
Hatten 

 
 
Frakken 

 
 
Kulden 

4. I hvilket år ble Norge 
verdensmestere i Brevduesport? 

 
2005 

 
2004 

 
2003 

5. Hvilken due er dette? 

 

 
 
 
Jan Ardens ”Zilvervosje” 

 
 
 
Maurice Delbars 
”Barcelona” 

 
 
 
Desmet-Mathijs’ ”Klaren” 

6. Hvem ble skandinavisk mester i 
brevduesport 2005? 

Poul Erik Meulengracht, 
Danmark 

Kjell Røed, Norge Viggo Elofsson, Sverige 

 
7. Navnet på disse kjente 
brevduebrødrene? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Louis, Charel, Arjaan og 
Jef Janssen 

 
 
Louis, Adrian, Charel og 
Jef Janssen 

 
 
Louis, Jef, Arjaan og Carlo 
Janssen 

8. Hva står bokstavene FCI for? 
 

Federation Colombofiler 
Internasjonal 

Federation Colombophile 
International 

Fedration Colombo 
International 

 
9. Kjent 
internasjonal 
brevduemann og 
brevdueselger. 
Hva heter mannen 
på bildet? 
 
 
 

 
 
 
Hans Eijerkamp 
 

 
 
 
Jan Eijerkamp 

 
 
 
Evert Eijerkamp  

10. Kjent due. Hva er navnet på 
dua og oppdretteren? 

 
 
”Le Bon bleu” fra Maurice 
Delbar 
 

 
 
”Le bon bleu” fra Raymon 
Cobut 

 
 
“Le bon bleu” fra 
Raymond Cobut 
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Om forskjeller mellom 

belgisk og norsk 

brevduesport 

 
For en stund tilbake skrev den nå mer 
og mer kjente belgiske 
brevdueholderen Patrick Philippens en 
artikkel i den tyske brevdueavisa ”Die 
Brieftaube”. Artikkelen ble skrevet for å 
oppklare ulikheter i hvordan danske og 
tyske brevdueholdere driver 
brevduesport sammenlignet med 
belgiserne. Artikkelen ble også gjengitt 
i det danske medlemsbladet 
”Brevduen”. Redaktøren tar seg den 
frihet til å fritt hente ut noe av innholdet 
i denne teksten. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Kilde: Patrick Philippens, Die 
Brieftaube 
 
Vitesse 
Nærmere 100.000 mennesker sysler med 
brevduesport i Belgia. Ca. 80 % av disse 
deltar kun på såkalte ”Vitesse” flygninger. 
Vitesse er et fransk ord som betyr 
hurtighet, og denne type kappflygninger er 
utelukkende 100 – 250 km. slipp. Deltar 
man med brevduer i Vitesseflygningene 
leverer man inn duer til konkurranser hos 
den lokale Vitesse-klubben. Det er altså 
slik at det er egne foreninger som kun tar 
seg av arrangering av Vitesse.flygninger. 
Vitesse-klubbene har innsetning på 
lørdags ettermiddag med tilhørende 
servering og sosial hygge på klubbhuset. 
Selve kappflygningen er dagen innsetting, 
altså på søndagen. Flere Vitesse-klubber 
har en ordning med at det er begrenset 
hvor mange duer hvert enkelt medlem har 
lov til å ha med. Dette for å gjøre 
konkurransen mer rettferdig i forhold til at 
store flokker har en tendens til å trekke 
med seg mindre flokker med duer på 
denne type konkurranser.  
 
Mellomdistanse 
Kappflygninger med en avstand på mellom 
300 – 500 kilometer blir kalt kort 
mellomdistanse. Her har man innlevering 
på torsdager, med konkurransedagen på 

lørdagen. Lang mellomdistanse er 500 – 
700 kilometer, og her er det gjerne 
innlevering på onsdagen og kappflygning 
på fredagen. Den lange mellomdistansen 
(500 – 700 kilometer) har innlevering på 
tirsdager og kappflygningsdagen er på 
torsdag eller fredag. 
 
Fond – Langdistanse 
Ordet ”fond” er også et fransk ord som 
betyr landskap. Å gå på langrenn, heter på 
fransk: ”ski du fond”. ”Fond” er altså 
betegnelsen på det slippet der duene 
virkelig tilbakelegger en rekke type 
landskap, altså langdistanseslipp. Det er 
dueslag i Belgia som utelukkende 
konsentrerer seg om Fond-konkurransene, 
men disse tilhører minoriteten av 
brevduefolk i Belgia. Langdistansen eller 
”Fond” deles gjerne i to kategorier. Vanlig 
Fond, og Marathon Fond. Den første 
kategorien dreier seg om 700 – 900 
kilometer slipp, mens Marathon-slippene 
er de med en avstand mellom 900 og 
1200 kilometer. Det årlige Barcelona-
slippet er blant disse Marathonslippene. 
De vanlige Fond-slipp har innsetting på 
tirsdagen, og slipp på fredag, Marathon-
slippene har gjerne innsetning på mandag, 
og duene blir sluppet på fredags 
formiddag og kommer gjerne hjem på 
lørdagen. 
 
Ulikt nivå 
I Belgia har man altså muligheten til å 
levere inn duer til konkurranse nesten hver 
dag, og vente duer hjem både på fredag, 
lørdag og søndag. Det sier seg selv at det 
er de færreste som deltar på hele 
programmet, og jeg tror det er her den 
belgiske brevduesporten skiller seg fra 
den norske måten å konkurrere med 
brevduer på. Som regel er det slik at de 
navnene man hører mest om i norsk 
brevduesport er navn på de medlemmer 
som hevder seg best på den sammenlagte 
resultatlista: altså dueslag som er i stand 
til å delta på hele programmet, hele 
sommeren igjennom. I Norge er det vel 
verken slag eller foreninger som 
utelukkende konsentrerer seg om Vitesse 
eller Sprint, med unntak av foreningene på 
Vestlandet som ofte konkurrerer på 100 – 
300 kilometerslipp. Forholdene Vestlandet 
må hanskes med (typografi/klima/rovfugl) 
gjør sitt til at det likevel ikke kan 
sammenlignes fullt ut med de belgiske 
Vitesse-foreningene. 
De aller fleste belgiske brevdueholdere 
sysler altså med Vitesse. Vitesse-
konkurranser arrangeres hver helg fra april 
til september. Noen av medlemmene i 
Vitesse-klubbene deltar kun i 
konkurransene som er i mai måned, og 
koser seg med duene sine resten av året. 
Andre deltar kun i juni måned. Kun et fåtall 
er med på alle slippene som Vitesse-
klubbene tilbyr sine medlemmer. Det som 
står i sentrum for Vitesse-flygerne er det 
sosiale i klubben og hyggen med duene. 

Philippens 
Patrick, og hans far Pierre Philippens, 
tilhører de slag i Belgia som er såpass 
store at de kan satse på å delta på hele 
programmet, hele sommeren igjennom. At 
de satser så stort, og har en så stor 
duebestand som de har, kan føre til at de i 
enkelte Vitesse-klubber kan forbys å delta. 
Dette kan gjelde kun en periode, og er en 
regel som Vitesse-klubben og dets 
medlemmer selv har bestemt for å ivareta 
interessen til de mindre slag. Patrick 
skriver ofte artikler i internasjonal 
brevduepresse, og ga undertegnede 
redaktør tillatelse til å bruke det han selv 
hadde skrevet, i det norske tidsskriftet 
”Brevduesport”. Den eneste betingelsen 
Patrick uttrykte var at navnet på firmaet 
han arbeider for nevnes, og det er herved 
gjort: Fôrprodusenten Natural-Granen. En 
betingelse han derimot ikke uttrykte var å 
reklamere for hans brevduer, men 
redaktøren ønsker likevel å vise frem noen 
bilder av hans brevdue-smaragder. 
Olympiade-duen ”Tamontane”. 

”Tramontane” 
Avler og eier: P. & P. Philippens 
Ringnummer: Belgia-92-5106212. 
Prestasjoner:  
1. essdue Langdistanse i klubben ”Basse 
Meuse” i 1996, 1997 og 1998. 
1. essdue i bladet La Colombophilie 
Belge” i 1998. 
8 premier på slipp mellom 600 og 900 
kilometer der i gjennomsnitt 1000 duer 
deltok. Utnevnt til Olympiade-due i klassen 
Sport Fond – Blackpool 1999. 

”Bourges” 
 Avler og eier: P. & P. Philippens 
Ringnummer: Belgia-03-1003427 
Barnebarn av ”Tramontane” 
Prestasjoner: 
2. plass nasjonalt fra Bourges 476 
kilometer av 9893 duer. 
1. plass fra Argenton 558 kilometer av 331 
duer. 12 premier i 2004 og 2005 på kort- 
og mellomdistanseslipp. 
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Mot dumhet kjemper Mot dumhet kjemper Mot dumhet kjemper Mot dumhet kjemper 

selv Gudene forgjevesselv Gudene forgjevesselv Gudene forgjevesselv Gudene forgjeves....    

---- en  en  en  en dyrekjøpt erfaring dyrekjøpt erfaring dyrekjøpt erfaring dyrekjøpt erfaring 

for en erfaren mannfor en erfaren mannfor en erfaren mannfor en erfaren mann.... 
 
Tom Corneliussen anmodet meg 
om å skrive denne artikkel. 2007-
sesongen startet riktig så bra med 
de første duene på de to første 
slippene fra Ålborg. Etter det første 
slippet fant jeg en sekk med fôr 
som var 2 år gammel. 
 
 
Tekst: Herlof G. Herlofsen 
 
 
Dette var en ekstra dyr og fin blanding 
med solsikkekjerner og peanøtter etc. 
Da jeg åpnet denne sekken med fôr, 
la jeg merke til at en del av kornet var 
blitt til mel, spesielt mot ytterkantene. 
 
Jeg tenkte på midd, men trodde ikke 
det var så farlig. Det burde ringt en 
bjelle i mitt hode da jeg etter første 
Ålborg-slipp hadde 100 % hjemkomst 
med mine duer på totalsystemet, og 
med de samme duer uken etter 
plutselig mistet 6 av dem. Slipp nr. 3 
gikk uken etter fra Århus med de 36 
totale duer jeg hadde igjen, og da 
mistet jeg samtlige. Jeg hadde da i to 
uker blandet det middinfiserte fôret 
sammen med vanlig flygefôr. 
 
Da jeg sendte duene var de 
tilsynelatende i fin form når det gjaldt 
vanlig flyging rundt slaget. To 
veterinærer sa at duer med 
middinfisert fôr i kroppen ville få 
problemer med å fly over Skagerak i 
sterk varme og uten tilstrekkelig tilgan 
til væske. 
 
Konklusjonen er derfor at man bør 
være meget forsiktig med å gi 
kappflygningsduer fôr eller annet som 
har gått ut på dato! Det kan ellers 
opplyses om at mange av de 
bortkomne duene i 2005 hadde fløyet 
både Altona (550 kilometer) og Soltau 
(600 kilometer) med topp resultater. 

 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gammel årgangGammel årgangGammel årgangGammel årgang    

    
Redaktøren er så heldig å ha 
tilgang på gamle årganger av vårt 
tidsskrift ”Norsk tidsskrift for 
Brevduesport”. Som poet og 
forfatter Jan Erik Vold påpeker i et 
av sine dikt; Tradisjon, mine herrer, 
betyr å gi videre. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Kilde: Norsk tidsskrift for 
brevduesport 
 
Trekker man frem ord i innledningen, 
kan man danne en 
spørsmålsformulering. Spørsmålet er 
da: Har vi noen tradisjon for poesi i 
det norske brevduemiljø? Svaret er ja.  
Og de skal herved gjengis: 
 
Fra ”Norsk tidsskrift for 
brevduesport” årgang 16, 1925. 
Utgave nummer 12. 
 
Duene kommer 
 
Paa duen man venter! 
Fra ældgammel tid 
I arken hos Noa 
I syndflodens strid 
Naar vandene to’a 
Da spurte man spændt 
Ja saadan omtrent: 
 
Si, kommer ei duen 
Tilbake engang? 
Jeg vædder, sa fruen 
At tiden blir lang 
Men Noa han kjendte 
Nok brevdueslaget, 
Han kikkerten tok 
Og steg helt op på taget 
 
Der stod de paa arkens 
Det hulde tag 
Og saa mot den gryende 
Solrødme-dag 
Og duen kom seilende 
Flot med sit blad, 
Og verden ble atter 
Forynget og glad 
 
Der dage er svundne, 
Ja tusene aar 
I havet er rundne 
Og tidene gaar. 
Men enda staar Noas 
Nulævende æt 
Og venter på duen 
Og blir ikke træt. 
 
Den kommer! 
Den kommer! 
Men hvem kommer først 
Blant mænd som blant duer 
Den ære er størst 
 
 

 
 
 
Fra ”Norsk tidsskrift for 
brevduesport” årgang 24, 1933. 
Utgave nummer 1. 
 
I forbindelse med Drammens 
Brevdueklubbs 5 års jubileum ble det 
ved festen servert et lite ”bæger” før 
maten, og i den forbindelse ble det 
opplest en prolog. Det er fra denne 
redaktøren har sakset brevduepoesi: 
 
Festens prolog: 
 
 … 
 
Minnene glider -  minnene går – 
Det er utrolig–men sant – vi feirer 5 år 
Den lille flokk er vokset sig stor, 
Og overgår straks sin store bror 
Ved samhold, sportslig kameratskap 
og gnist, 
Er flokken vokset sig dobbelt til sist. 
Ældre gubber med gråsprengt hår 
Står op og strir med yngre av år 
Og rækkene økes fra år til år 
 
Hvad er det som binder? 
Hvad er det som gjør? 
At vi føler som barn og tenker på tiden 
før? 
Ja, endog kone og barn vi glemmer 
Og går og undrer – blir stiv i lemmer 
Jo ganske enkelt vi venter en gjest 
Med vett og lengsel større enn flest, 
En liten Guds skapning, sart og fin, 
En venn som helt og holdent er din – 
En venn du helt kan stole på, 
Som suser gjennem luften, 
men ei på måfå 
som kjemper for livet 
mot storm og blest 
som jages av fiender- no’n store best- 
med livet som innsats, 
den elsker sitt hjem, 
og speider i høiden - til den når frem 
 
Vi står på tunet en søndagsmorgen, 
Og stirrer mot himlen 
i livssalig undren -  
en liten prikk vi øiner i syd 
et vingeslag suser – et liv styrter frem 
og roper: ”Av veien!Jeg vil hjem-hjem” 
Hvem er det tro? Jo Blåen 
 – jeg tror forvist 
Nei, sandelig er det ikke Hviten, 
- Blåen er sist 
Og kjærlige tanker og ømme ord 
Blir ofret på ham som nå er blitt stor. 
 
Men uff! Den styggen vil ikke inn – 
Bestandig noe i veien,  
den dreper mitt sinn. 
Nu ja – jeg skal lære den karen, 
At jeg er herre og vel bevaren 
Men nu – den plukker sig,  
tar det med ro 
til vi er slagne begge to 



 

 

 

Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 94 – nummer 5 – juni 2007  
 

 83 

En brevduesommer fortalt med bilder 

 

Redaktøren henvendte seg til VG, i håp om 
at deres fotograf hadde liggende bildene fra 
reportasjen om brevduesport. Fotograf Espen 
Rasmussen var så snill at han delte de bildene 
han hadde tatt med ”Brevduesport”.  
Redaktøren forsøker her å sette sammen bildene 
til en brevduehistorie i bilder. Takk til fotograf 
Espen Rasmussen i VG altså. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Espen Rasmussen 
 
 
 
Til høyre: Jan Lindberg, Oslo Brevdueklubb, ordner og trikser 
med enkehanner og enkehunner før innsetting. Åpner og stenger 
redebokser. Den beste duefut er kanskje den som er flinkest til å 
motivere duene sine før kappflygning? 
 
 
 
 
 
Under: Erik Waaler, Rolvsøy Brevdueklubb, og Per Martin 
Korsmo, Sloungen Brevdueforening, bærer innsettingskasser. 
Per Martin med sitt kjennemerke, ”sneipen i kjeften”, og Erik 
Waaler reklamerer for brevduesport med sin kledelige pique-
skjorte. 
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En brevduesommer fortalt med bilder 

Over: Tom Arne Skofterød fra Oslo Brevdueklubb vurderer inne på dueslaget sitt hvilke duer han skal ta med til kappflygning. En av 
brevduesportens kanskje mest fascinerende sider. Å observere duene og finne ut av hvilke duer som er i god form er en viktig 
egenskap for en god duemann. Tom Arne lurer på om han har fått med seg alle han hadde tenkt å sende på slipp. Kanskje det er en 
due han har glemt å sette i kurven?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til høyre: Tom 
Corneliussen fra Oslo 
Brevdueklubb er sterk 
i sin tro på sine egne 
duer og vedder 
penger på at hans 
due er raskere enn 
Kjell Ellefsen fra 
Bækkelaget 
Brevdueklubb sine 
duer. Kjell bare ler av 
Tom og tilbyr han et 
kompromiss. 
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En brevduesommer fortalt med bilder 

Over: Per Martin Korsmo er akkurat ferdig med å innlevere sine duer men har glemt å ta med seg det automatiske registreringsuret; 
TauRIS. Neste mann til å levere inn duer til kappflygning er Kjell Ellefsen. Han gjør seg klar i bakgrunnen. Papirene i Kjells 
brystlomme er brevduemannens personlige notater om hver enkeltes dues formkurve gjennom sesongen. Det er disse papirene som 
blant annet er med på å bestemme hvilke duer Kjell skal spille på i de ulike mesterskaper. For øvrig er Kjell stolt innehaver av plagget 
som for de fleste duemenn er et ”must”. En grå eller hvit lagerfrakk, som i dueverdenen kalles ”slag-frakk”. 
 

 
 
 
 
Til venstre: 
Jan Lindberg ser stolt 
gjennom 
premiesamlingen sin 
som blant annet 
består av en 
kongepokal. Legg 
merke til den 
moteriktige capsen 
med påskriften ”damn 
pigeon” som på norsk 
betyr ”forbannede 
due!” Bremmen på 
capsen er dekorert 
med diverse fuglelort. 
Man kan i hvert fall 
ikke klandre duefolket 
for å ikke ha selvironi! 
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En brevduesommer fortalt med bilder 

Til venstre: Snorre Lindberg slipper en brevdue i kveldsola. 
 

Over til høyre: 
Tom Arne og Pavel 
speider etter 
brevduer i lufta. 
Tom Arne prøver å 
lokke duene til seg 
med den velkjente 
plystringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til venstre: De 
kappflygende 
brevduer i full fart! 
Imponerende 
hastigheter og 
smidighet i lufta. De 
vil alle så hurtig 
som mulig hjem til 
sin lengtende eier. 
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En brevduesommer fortalt med bilder 

Over: Så glad er den hjemkomne due for å se sin herre. Jan Lindbergs duer flakser av glede. 
 

 
Til venstre: Den 
hjemkomne brevdua 
får sin velfortjente 
belønning. I tillegg til 
gleden over å komme 
hjem til sin make og en 
velholdt leilighet 
(redeboks), får denne 
dua 4 – 5 peanøtter å 
kose seg med. 
Peanøtter er rikt på fett 
og karbohydrater, noe 
som hjelper dua med å 
hente seg inn etter den 
anstrengelsen en 
kappflygning tross alt 
er. 
 
 
 
 
 

 
 

Over: Tom Arne Skofterød viser stolt frem en av sine beste brevduer. Han 
skryter av både prestasjoner så vel som duens nærmest adelige blod. Å 
skryte av duens stamtavle og opphav er også en av de mange 
fascinerende sidene ved brevduesporten. 



Returadresse: 
Norsk tidsskrift 

for brevduesport 
v/ Torleif Asheim 

Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes  

 

 88 

”Brevduesport” 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne. 
 

Dolle 

 
Denne gang ”Dolle” 
 
Brevduens ringnummer:  
Nederland – 1967 - 2052951 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Ternskjærete 
 
Brevduens oppdretter: 
Marijn van Geel 
 
I brevduens stamtavle nevnes: 
Jan Aarden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Aarden 

 
 
Litt om bakgrunnen 
Selv om ikke Jan Aarden avlet ”The 
Dolle” selv, var duen utelukkende 
basert på duer fra han. 
 
Marijn van Geel var i partnerskap med 
en annen kjent brevduemann på 60-
tallet: Jan Cools. Både Jan Cools og 
Marijn van Geel var entusiastiske til 
Jan Aarden sine duer, som på 
begynnelsen av det forrige århundre 
var Nederlands mest kjente navn når 
det gjelder langdistanse kappflyging.  
 
Etter at partnerskapet med Jan Cools 
opphørte skaffet Marijn van Geel seg 
duer fra en duamann som het van 
Agtmaal. Van Agtmaal var nabo og 
venn med Jan Aarden, og hele hans 
stamme med duer var basert på duer 
fra Aarden. 
 
Van Geel fikk 5 egg fra Van Agtmaal 
og det var på bakgrunn av disse 5 
duene Marijn van Geel skulle basere 
sin stamme med duer på. Denne 
stammen ble betraktet som den 
sterkeste langdistansestammen i 
Nederland, og kanskje av de beste 
langdistansestammene i verden 
nensinne. 
 
 
Nå litt om superdua ”The Dolle”: 
Marijn van Geel avlet denne 
hannduen i 1967, og den var basert 
på hans stamme med Jan Aarden 
duer. ”Dolle” døde i 1985, ble 18 år 
gammel, og hans eier kunne da se 
tilbake på et dueliv, med store 
prestasjoner både som kappflygnings- 
og avlsdue. 
 
Som kappflyger deltok ”Dolle” på 17 
store langdistanseflygninger, og av 
disse tok han premier i samtlige. Når 
man i Nederland sier 
langdistanseflygninger mener man 
kappflygninger på over 700 kilometer. 
 
Som 8-åring vant han en bil da han 
vant et provinsial kappflyging fra St. 
Vincent. Listen over fantastiske 
langdistanseprestasjoner er bare 
imponerende, og man skjønner godt 
hvorfor denne dua ble satt i avl. 
 
Her er en liste over noen av ”Dolle” 
sine flygeprestasjoner: 
 
 

 
 
1. plass av 1684 duer: St. Vincent 
3. plass av 6844 duer: St. Vincent 
1. plass av 1032 duer: Dax 
3. plass av 3649 duer: Dax 
9. plass av 1610 duer: Limoges 
12. plass av 6917 duer: St. Vincent 
20. plass av 2176 duer: Chateauroux 
22. plass av 2425 duer: Chateauroux 
39. plass av 5146 duer: Moulins 
59. plass av 4612 duer: Moulins 
66. plass av 3561 duer: Dax 
 
Som avlsdue har han også bevist sin 
verdi. Han blir sett på som selve 
stamfaren til dagens Jan Aarden duer, 
og et helt dynasti av ”Dolle” duer 
selges for store pengesummer i hele 
verden. ”Dolle” er bestefar til ”Vlekje” 
som vant en bil på den nasjonale 
flygningen fra Dax. ”Dolle” blir sett på 
som en typisk representant for Jan 
Aarden duene. 
 
 

Nok et bilde av Dolle 

Et bilde av ”Dolle” sitt barnebarn: 
”Vlekje”. Vinner av bil i den nasjonale 
flygningen fra Dax. 
 
Neste gang presenteres stamduene 
hos brødrene Janssen: Merckx og 
Oude Merckx 
 


