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Organ for Norges Brevdueforbund
Årgang 94 – nummer 8 – desember 2007

Norsk tidsskrift for 

Fra innholdet:

• Slipprapport 
fra grupper.

• Formanns-
møtet.

• Frister og 
meddelelser.

• Dommer-
klubben

• Forbered 
deg til 
utstilling.

• Brevdueprat 
i sofakroken.

• ”Jonge
Artiest” er 
død.

• Med mer.
Bildene over viser de 8 dommerne i Norges 
Brevdueforbunds dommerklubb. Øverst fra venstre: Jan 
Inge Våge, Kjell Ellefsen, Helge A. Fjelltun, Ragnar 
Jørgensen, Hans Ulrik Jensen, Tom Corneliussen, 
Gunnar Hatlelid, Hugo A. Rasmussen.
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Norges Brevdueforbund – 
stiftet 1912: 
 
President:   
Tom Corneliussen (tlf:22642280) 
Skogvollveien 29 
0580 Oslo 
E-post: 
tom.corneliussen@brevduesport.no 

 
Sekretær: 
Per Kristian Hansen  
(tlf: 69320818) 
Lundheim allé 2 
1636 Gamle Fredrikstad 
E-post: perkhans@start.no 
 
Kasserer: 
Torleif Asheim (tlf: 51662235) 
Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes 
E-post: torleif.asheim@lyse.net 
PR-leder og 
fremlysningskontakt: 
Jonny Heimark Olsen (tlf: 
56308242) 
Skippervikveien 90 
5218 Nordstrøno 
E-post: jonny.olsen@hjemme.no 
Styremedlem og 
materialforvalter: 
Kurt Schultz (tlf: 52713068) 
Fjellmyrveien 13 
5500 Haugesund 
E-post: kurt.schultz@chello.no 
Norges Brevdueforbunds 
kontonummer: 
Bankgiro: 2400.30.07002 
Postgiro: 0530.236 1624 
 
Norges Brevdueforbunds 
valgkomité: 
Formann: Arvid Myreng 
Jan Inge Våge 
Ragnar Jørgensen 
Eivind Aasland(vara) 
Jan Helge Evensen(vara) 
 
Norges Brevdueforbunds 
internettside: 

www.brevduesport.no 
Redaktør: Eric Spydevold 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Organ for Norges Brevdueforbund: 

Norsk tidsskrift for 
Brevduesport: 
Redaktør: Lars Corneliussen  
(tlf: 95879298) 
lars.corneliussen@brevduesport.no 
Trykkeri: Otto Stenersen 

 
Abonnementspris: 
1 år: 210 kroner. 
Gratis ved medlemskap i NBF. 

 
Innbetalinger: 
Annonser og etterlysninger skal 
innbetales forskuddsvis til NBF’s 
kasserer Torleif Asheim på en av 
følgende kontonummer: 
 

Bankgiro: 2400.30.07002 
Postgiro: 0530.236 1624 
 
Annonsepriser i Norges 
Brevdueforbunds tidsskrift 
”Brevduesport” 2007: 
1/1 side: 2000,- NOK 
1/2 side: 1000,- NOK 
1/4 side: 750,- NOK 
1/8 side: 450,- NOK 
Støtteannonse: 150,- NOK 
Etterlysning av brevdue: 10,- NOK 

 
Norges Brevdueforbunds 
dommerklubb: 
Formann: Jan Inge Våge  
(tlf: 52829060) 
Sekretær: Kjell Ellefsen  
(tlf: 22270825) 
Kasserer: Hans Ulrik Jensen 
(tlf:55264733) 
 
Dommerklubbens kontonummer: 
9521.55.42824 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Utgivelsesplan og tidsfrist 
for  
innlevering  
av tidsskriftet 
”Brevduesport”. 
 
 
• Nummer 1: Tidsfrist: 20. januar. 

- I postkassene: ca. 1. februar. 

• Nummer 2: Tidsfrist: 20. februar. 
- I postkassene: ca. 1. mars. 

• Nummer 3: Ringliste(NBF-tidsfrist) 
- I postkassene: ca. 1. april. 

• Nummer 4: Tidsfrist: 20. april. 
- I postkassene: ca. 1. mai. 

• Nummer 5: Tidsfrist: 20. juni. 
- I postkassen: ca. 1. juli. 

• Nummer 6: Tidsfrist: 20. august. 
- I postkassene: ca. 1. september. 

• Nummer 7: Resultater(NBF-tidsfrist) 
- I postkassene: ca. 1. november. 

• Nummer 8:Tidsfrist: 20. november. 
- I postkassene: ca. 1. desember. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Innhold ”Brevduesport”  
nummer 8 – 2007 
� Side 129: Forside 
� Side 130:  

- Formalia, NBF. 
- Informasjon fra tidsskriftet.  

• Side 131:  
- Redaktørens spalte 
- Gratulasjoner 

• Side 132:  
- Presidentens spalte 
- Referat styremøte NBF. 

• Side 133: ”Alt var betre før” 
• Side 134: Slipprapport gruppe 2 
• Side 135: Slipprapport gruppe 2 

• Side 136: Slipprapport gruppe 1 
• Side 137: Slipprapport gruppe 1 
• Side 138: NBF’s årsmøte 2008 

- Gruppe 3 – auksjon 
- Landsutstillingen 2008 
- Program 

• Side 139: Utstillingsforberedelse  
• Side 140: Dommerklubben 

• Side 141: Frister og meddelelser 
• Side 142: Formannsmøtet 2007 
• Side 143: Formannsmøtet 2007 

• Side 144: Jonge Artiest 
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Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med 

fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!    

70 år 
- Kjell Røed, Larvik BF 

20. desember 
- Ingar Åhlander, N. D. Drammen 

14. januar 
 
60 år 
- Einar Krogsæther,  

Sunnhordaland & Vestfjellet BF 
23. desember 

- Leif Johnsen, Nordhordland BK Syd 
19. februar 

- Alf Erik Andresen, Oslo BK  
21. februar 

- Karsten Iversen, Lundegrend 
25. februar 

       
50 år 
- Bjørn Myhra, Moss BK  
 07. januar 
- Karl Ingve Eide, Sunnh. & Vestfjellet 

13. januar 
- Andreas Bachmann, Haugesund BF 

27. januar 
- Ingolf Knudsen, Haugesund BF 

3. februar 
- Behrem Masyc, Lyn BF 

18. februar 
 
40 år 
- Kyrre Wiese, Askøy BF 

1. januar 
- Tor Jarle Ufer Olsen, Rapid BF 

8. januar 
- Kenneth Osvaag, Ving BK 

25. januar 
- Ole Jonny Hansen, Bekkelaget BK 

18. februar 
 
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. 

 

Hva ønsker du deg til 

jul? 
Jeg har gjort det til en vane for meg 
som redaktør, å innlede min 
lederspalte med, å takke skribenter 
og fotografer som bidrar med å gjøre 
tidsskriftet til det produktet du sitter 
med i hånda: Marianne Walente, John 
Langemyhr, Leif Johnsen, Arvid Myreng, 
Kjell Ellefsen, Per Kristian Hansen, Tom  

 
Corneliussen, Snorre Lindberg, Terje 
Hjelmås, Herlof G. Herlofsen. 
Tusen takk til dere! Og en spesielt 
god jul til dere også. Ja, og et fortsatt 
godt nytt til dere i neste år også. 
Måtte pennene fortsette å svinge seg 
og blitsene blinke i 2008 også.  
 
Jeg vil også benytte min faste 
spalteplass til å komme med en 
rettelse, en beklagelse og en 
hyggelig informasjon. Først til 
beklagelsen: I forbindelse med bytte 
av trykkeri var det nødvendig for 
tidsskriftet å også bytte adresserings-
firma, som tar seg av utsending fra 
trykkeri til abonnent. Vår 
adresseringsleverandør er avhengig 
av å jevnlig få oppdaterte 
adresselister. De oppdaterte 
adresselistene går fra kasserer til 
redaktør, og fra redaktør til 
adresseringsfirma. Denne 
korrespondansen har ved noen 
tilfeller sviktet, og det er ikke NBF-
kasserer som skal stå ansvarlig for 
denne svikten. Redaktøren håper at 
svikten ikke har ført til for store 
problemer. 
 
Så til rettelsen: På side 86, nummer 5 
av dette årets årgang, er Tom Arne 
Skofterød avbildet med en duevenn. I 
bildeteksten står det at dette er Tom 
Arnes polske duevenn Pavel. Pavel 
var riktignok til stede da VG tok sine 
bilder til sin reportasje, men det er 
ikke Pavel som her er avbildet. Den 
som er avbildet er nå avdøde Dagfinn 
Lundehagebakken. En beklagelse er 
her på sin plass i forbindelse med 
denne feiltakelsen. Redaktøren fikk 
kort tid etter at nummer 6 var sendt til  
 

 
trykkeriet denne rettelsen påminnet 
av opp til flere abonnenter. Det 
gleder selvfølgelig en redaktør at 
leserne følger med på hva man gjør. 
 
Så til den hyggelige informasjonen. 
”Brevduesport” hadde i nummer 5 av 
dette årets årgang en quiz-
konkurranse. Flere sendte 
redaktøren svar på denne, men kun 
en av våre abonnenter hadde besvart 
alle spørsmål riktig. Vinneren var 
Roger Olsen, Moss Brevdueklubb. 
Hvis du lurer på hva de rette svarene 
var, kan du jo spørre Roger eller 
redaktøren?  
 
Så til overskriften på dette 
nummerets lederartikkel: ”Hva ønsker 
du deg til jul? De fleste mennesker 
svarer vel kanskje at de ønsker seg 
fred i verden, et nytt slips eller en god 
bodylotion på dette spørsmålet. Vi 
brevduefolk brenner vel kanskje inne 
med våre helt private ønsker? Her 
har du mine: 
- Flere medlemmer i NBF. 
- Flere medlemmer som deltar på 
kappflygninger. 
- At brevduene blir mer 
tilpasningsdyktig i forhold til plagen 
av rovfugl, og dermed blir flinkere til å 
smette unna. 
- At en av mine flygende 
brevduehunner, som nå er 5 år 
gammel, går av med pensjon etter en 
fantastisk avslutning på karrireren, 1. 
plass Hamburg. 
- At den samme hunnen viser seg å 
bli en knallgod avlsdue. 
Jeg har sluttet å tro på julenissen, 
men dette vil jeg aldri sluttet å tro på. 
God jul og godt nytt år.  
Hilsen redaktør, Lars Corneliussen. 

God jul! 
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Presidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spalte    
 

Vinteren er i anmarsj. Duene er på en 
måte inne i en liten dvaleperiode, hvis 
en kan si det slik. De fleste holder nå 
sine duer inne på dueslagene. Kulda 
bidrar til at duene trenger mer mat. En 
skal sørge for at foringen gjøres riktig 
nå. Utstillingssesongen nærmer seg, og 
de som gjerne vil delta med sine duer 
på utstilling må være ekstra nøye med 
duenes stell for at de skal være i best 
mulig form. Planleggingen til neste 
sesong er godt i gang hos hver enkelt 
medlem, i foreninger, grupper og i NBF.  
 
Alt skal nå ligge til rette for store 
brevduedager i Kristiansand i februar 
2008. Vi ser alle frem til dette 
arrangement, med møter, utstilling, 
auksjon og festaften. Vi skal også 
selvfølgelig hylle 2007 års 
premievinnere og mestere. Gruppe 3 
medlemmer som skal arrangere det hele 
i Kristiansand rapporterer om at det 
meste er tilrettelagt. Det er bare å melde 
seg på til arrangementet når tiden er 
inne. 
SBU skal også avholde sitt møte i 
Kristiansand. Vi vil ønske våre svenske 
og danske venner velkommen til Norge. 
Det søkes nå veterinære myndigheter 
om tillatelse angående SBU klasse på 
utstillingen. 
 
Julen nærmer seg, med alle de 
forberedelser det medfører for hver i 
sær. Mange har det travelt med innkjøp 
av gaver samt god mat og godt drikke. 
Dette for at familier kan samles til en 
forhåpentlig hyggelig og fredelig 
julefeiring, og dette gjelder vel også for 
det norske brevduefolket? 
Jeg vil ønske alle en riktig god 
julehøytid. 
President, Tom Corneliussen 

Referat styremøteReferat styremøteReferat styremøteReferat styremøte NBF,  NBF,  NBF,  NBF, 

27.10.07 27.10.07 27.10.07 27.10.07 –––– Garde Garde Garde Gardermoen.rmoen.rmoen.rmoen.    
Fremmøtte: Tom Corneliussen, Per-Kristian 
Hansen, Jonny H. Olsen og Kurt Schultz. 
Torleif Asheim hadde forfall. 
1. Forslag fra arrangøren gr.3 til 

Formannsmøte om ny utstillingsklasse 
som skal vurderes søndag 28.10.07 : 
Åpen klasse for voksne duer på NBFs 
Landsutstilling 2008. Styret foreslår for 
Formannsmøte i lys av muligheter for 
liten deltagelse på neste års 
Landsutstilling at NBFs Dommerklubb 
får fullmakt til å avgjøre dette på sitt 
årsmøte den 3. – 4. november. De kan 
vurdere kapasitet angående dommere til 
rådighet og i forhold til antall duer som 
vil kunne stille i en slik klasse. Styret ser 
positivt på en slik klasse for 
Landsutstillingen i 2008.  

 

 

 
 
2. Henvendelse om tildeling av 

Hedersmedalje i 2008. Styret gjør 
oppmerksom på at det er kun gruppene 
og NBFs styre som kan foreslå 
kandidater til NBFs Hedersmedalje 
ifølge NBFs vedtekter. Det er NBFs 
styre som avgjør tildelingen. 

 
3. Gr.3 hadde søkt om å fravike 

”retningslinjer for avvikling av 
årsfesten” ved at det i kuvertprisen ikke 
skulle inngå drikke til maten på festen til 
representantskapsmøte den 9. februar 
2008. Arrangøren har lovet at bestilling 
av drikke til maten skal ordnes uten at 
det går ut over serveringstiden. 
Presidenten hadde gitt klarsignal til den 
såkalte ”danskemodellen” og det ble 
vedtatt som ordning for 2008 av styret i 
NBF. 

 
4. En gruppe i NBF hadde mottatt NBF-

skjorter til salg blant medlemmene 
for 3. gang. Det var orientert om dette 
på formannsmøte 2006. Styret vedtok at 
NBF i dette tilfelle tok tilbake de 
skjortene som ikke var solgt og solgte 
de til andre for samme tilbudspris. 

 
5. Juniorresultat fra gr.10 i 2007. NBF 

godkjente juniorresultatene til Ola 
Jermstad for voksne duer da det ikke 
fikk noen innvirkning for premier til 
andre juniorer i NBF. 

 
6. NBF v/Presidenten med ledsager 

hadde fått invitasjon til det tyske 
brevdueforbunds årsmøte den 11-13 
januar 2008.  President Tom 
Corneliussen m/frue vil representere 
NBF ved anledningen. Det tyske 
forbund avholder VM i 2008 og 
brevdueolympiaden 15-18 januar 2009. 

 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen Bildet til venstre: De tre skandinaviske presidenter. Fra venstre: Hans Petterson (SBF), Tom 

Corneliussen(NBF), Erik Dybdahl(DdB) 

NBF-styret: Fra venstre: Kurt Schultz, Johny H. Olsen, Tom Corneliussen, Per-Kristian 
Hansen, Torleif Asheim. 
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Alt var betre før Alt var betre før Alt var betre før Alt var betre før ----

Brevdueprat i sofakrokenBrevdueprat i sofakrokenBrevdueprat i sofakrokenBrevdueprat i sofakroken    
 
Ein skuffande grå og gusten augustkveld 
søkte tre duekarar saman med eit par duer 
(avstamming Hesselberg/Van Riel)  og ein 
engelsk setter ly i sofakroken for ein 
kurrande prat med noko attåt. Det vart ein 
topp kveld for alle deltakarane! 
Akkompagnert av duekurring frå korga 
under salongbordet og  djupe velverestønn 
frå setteren, nøyt dei tre duekarane 
kromkaker med stivpiska krem og 
skjelvande ripsgele -  og prat om gamalt og 
nytt i brevdueverda. Då treng ein ikkje mye 
meir for at livet skal vera perfekt… Berre litt 
kaffi – ja, også litt attåt den då  - så som 
fløyte og slikt… Nok eit godt sommarminne 
å overleva på tilvinteren! 
 
Tekst: Leif Johnsen 
Foto: Leif Johnsen 
 
Få ting engasjerer Arild Skulstad som ein god 
dueprat. Han er alltid klar for det og får aldri 
nok. Han har mye å preike om; frå før i tida, då 
alt var mye betre, til no for tida, når det meste 
går  den vegen høna sparkar: Det er for mye 
rovfugl, for lite møter i klubben, for lite 
samtrening… Han ser mørkt på framtida: ”Når 
me ligg i pennalet, er det kveldsangen  for 
duesporten…” Det er konklusjonen hans etter at 
me har sveipa innom den dårlege rekrutteringa. 
Her i Nordhordland Brevdueklubb har me ingen 
juniorar for tida. Me hadde nokre juniorar i åra 
etter at klubben vart starta opp 3. september 
1987 (20 år! Eit jubileum har gått heilt umerka 
hen, me har ein fest til gode..) To av dei har i 
moden alder kome tilbake, og me kan vel seie 
at takka vera dei er det enno liv laga i klubben.  
 
Nokre dyrekjære nabojente 
Men i sommar, under og etter fotoutstillingen ”Ei 
due e ikkje berre ein due” her hos underteikna, 
såg eg at duehobbyen enno kan fenge dei 
unge. Ein 6. klasse frå skulen like ved, var 
nedom, og nokre dyrekjære nabojente vart 
interesserte i duene. Sidan var dei nedom 
nesten kvar dag i fleire veker for å mate og vera 
i lag med duene, sette namn på ungane og 
styrte på. Eg drog dei opp til Arild sitt slag ein 
dag, og dei vart imponerte over slaget og 
rugekassane i slaget hans. ”Korfor har ikkje du 
sånne?” spurte dei meg då dei såg dei flotte 
hyllene og gittersystemet til Arild. Kanskje er det 
håp enno?  

 
Fleire år som einauga banditt 
Men alt var betre før, som Arild seier oftare og 
oftare, eit sikkert teikn på at han dreg på åra… 
han òg.  ”Før i tida kom duene heim frå 
Stockholm og Hamburg. No håper du dei 
kommer heim frå Langevåg! Og dei som kjem 
heim er flerre opp på kryss og tvers av rovfugl”. 

”Ja, det er trist,” innrømmer Jan, som kan 
fortelje om daglege falkeangrep rundt slaget sitt, 
og duer som kjem heim opprivne på det verste. 
Ei kom heim med øydelagt auge, ei anna dagen 
etter ein treningstur med oppreve bryst. ”Det var 
heilt utruleg at ho kom seg heim, ho var sikkert 
angrepet nær slaget, for ho hadde rett og slett 
hol i brystet, vatn og mat kom ut att då ho åt og 
drakk. Det er fælt å sjå. Det var bare ein ting å 
gjere.” Så deppar me oss litt i sjølvplagande 
mimring om alskens duetragediar, me har litt å 
ta av frå luftangrep opp gjennom åra. Arild har 
ikkje få gonger kome nedom etter hauke- og 
falkeangrep, svart til sinns og overbevist om å gi 
seg med heile sporten: ”Nå er det slutt, Leif…nå 
er det heilt vilt, det var ikkje sånt før i tida..”  
Men det er òg utruleg korleis duene kan kvikna 
til etter skader. Ei av mine klarte seg i fleire år 
som einauga banditt, blind på eit auge, men 
fauk rundt ute og nøyt livet i det fri. Ei anna 
kunne ikkje føte seg etter eit ublidt møte med 
noen strømledningar, men åt og drakk og såg 
elles pigg ut. Tre veker på sjukeisolat med 
spjelka fot, og nå går alt så mye betre..  
Eg hugsar òg ei due som hadde fått rive hol i 
brystet, eg såg inn på korna. Men eit par sting 
med nål og tråd, og ho kom seg. 
 
Før falken kom 
Men det var betre før i tida, før falken kom. Det 
er for trist når duene kjem sunnrivne frå trening 
og slepp. Jan gledde seg til sleppa og 
spenninga då han tok opp att duesporten for 
nokre år sidan, etter mange år med abstinens. 
No gleder han seg med stellet, kontakten med 
duene, sjå dei fyke rundt slaget. Han meiner òg 
at duene vert vant til falken og klarer å komme 
seg vekk frå han, vel og merka rundt slaget, i 
kjent miljø. Då reddar dei seg inn i duehuset, 
ned på taket eller i trea. Jo,  me er einige om at 
duene kan tilpasse seg litt etter litt. Dei lærer 
etter kvart å opptre annleis når falken angriper 
enn når hauken slår ned.  
Men når begge kjem samtidig har dei nubbe 
sjans. Underteikna sto i vår og såg korleis 
duene nærast leika seg med ein hauk, flaug 
høgt i flokk og unngjekk alle angrep. Så kom 
den kjappe, litt mindre fetteren i rett kurs mot 
flokken og vips, plukka ein due lett som drops.  
Men Arild er urokkeleg pessimist: ”Ungane 
oppfører seg så merkeleg.  Duene er 
engstelege for å fyke ut,” hevdar han. ”Dei fyk 

ikkje ut med ein gong, men sitt og kikkar og ser 
seg om. Eller som i sommar, så er det rett ut og 
rett opp – og vekke i timevis. Når dei omsider 
kjem tilbake, kan du vere sikker på at 5 -6 
manglar. Nei, det var betre før! Når me ligg i 
pennalet…” . ”Hallo, kutt ut det pennalpreiket 
ditt, ta deg heller ei kromkake til… ” 
 
Meir pennalpreik  
Men det skal meir til enn ei kromkake for å 
stopp han no. ”Det er importert alt for mye Van 
Ditt og Van Datt. Det er duer som ikkje passer 
her hos oss,” seier han. ”Før i tida…” begynner 
han igjen…  og Jan og eg ser på kvarandre, og 
jamen stønnar også setteren i sofakroken… ”før 
i tida hadde me Van Riel duer. Du hugsar Bengt 
Bø duene dine, dei du fekk av Bengten (Bengt 
Henning Hansen) og Royen (Roy Bø), ”Kolding 
Kongen” som blei nr. 2 frå Danmark, det var 
Van Riel stoff. Det var Van Riel stoff i alle duene 

me hadde før i tida, alle hadde krysningar av 
dei. Og så hadde me noe me kalte for 
”Bergensduen”. Folk avla på gode tilfygarar frå 
England og fekk fram duer som var vant med 
vårt klima.” Det er neste så gubben får 
stjerneblikk no. Det var nok ei stor tid for han før 
i tida, i Bergen på 70 talet, då han vart 
gruppemeister, i den gong som no, den største 
brevduebyen i landet. Han tar seg ein sup, eg 
og Jan tar resten av kromkakene med krem og 
syltetøy. Hesselberg Van Rielane kurrar frå 
korga under salongbordet, setteren sukkar djupt 
i sofaen. Livet er slett ikkje så verst no for tida 
heller… 

I sofaen frå venstre: setteren Blacky, populært kalla Lilliken, Arild Skulstad, Hr. og Fru 
Hesselberg/Van Riel og Jan Holsen. Fotoet er teke av tredje mann i sofakroken, Leif  
Johnsen 

 

Arild Skulstad foran premieskapet sitt. 
Den store pokalen han held er for 
Gruppemeisterskapet 1976, i det som då 
var Gruppe 5 i Bergen. 

 

Dyrekjære jentunger 
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Slipprapporter: GRUPPE 2Slipprapporter: GRUPPE 2Slipprapporter: GRUPPE 2Slipprapporter: GRUPPE 2    

–––– Tønsberg brevdueklubb Tønsberg brevdueklubb Tønsberg brevdueklubb Tønsberg brevdueklubb    
 
Vi sitter på møte i klubbhuset. Det er på 
senvinteren og vi diskuterer slippeplanen 
igjen. Vi ser fram til våren og konkurransene 
med duene. Borte er fugleinfluensafrykten. 
Endelig kan vi sende duene inn i Sverige 
igjen.  
 
Tekst: John Langemyhr 
Foto: John Langemyhr + duens eiere 
 
Etter møtet ble slippeplanen slik: 
19.mai: Brandbu 
26.mai: Dokka 
2. juni: Dokka 
9. juni: Rena 
16. juni: Rena 
23. juni: Bollnæs og Sundsvall 
30. juni: Bollnæs og Ørnskjøldsvik 
7. juli: Rena 
14. juli: Hudiksvall og Umeå 
Her følger rapporten om hvordan sesongen ble: 
 
Brandbu - 19. mai 
Duene slippes kl 1100. været er bra, men en del 
motvind tilsier lave hastigheter. Duene kommer 
seint, men det blir et godt slipp. De beste 
kommer greit, mens resten ankommer spredt 
utover ettermiddagen. Steinar og Grethe 
Thowsen vinner med 06-01745, en ettårs 
enkehann – 908 m/min. Dette er en unge etter 
”Byskeparet”, der moren har fløyet to ganger på 
dagen fra Byske med 3. og 1. premie som 
resultat. Faren er 99-7931. Den har fløyet 
Byske fire ganger og vunnet to førsteplasser 
med god margin. Årets hann i NBF 2005. 
Nummer to ble Jan Magnussen, og 3-5 plass 
gikk til Thowsen. 
 
Dokka 1 - 26. mai 
Klokken 0900 gikk duene i lufta. Været var 
strålende. Det ble et godt slipp med høye 
hastigheter og bra hjemkomst. Igjen er det S og 
G Thowsen som får due hjem først. Den blå 
enkehannen 02-18083 vant – 1436 m/min. 
Denne dua har mange gode plasseringer fra 
før. Den er etter Janssen-Schrover og 
Thowsens gamle 1572 linje. Thowsen tok også 
2,3 og 4 plass. 

 
Dokka 2 - 2. juni 
Nok et raskt slipp. Ronny Thowsen vant med en 
ternete hunn; 02-17536, naturlig fløyet. 
Hastigheten ble; 1520 m/min. Den hadde 12-14 
dagers egg og det viste seg å være en fin 
redekondisjon for den dua. Avstamningen er 
etter 1572-linja til far, Steinar. Nummer to ble 
S&G Thowsen. En askete enkehann med 
ringnummer 03-18342. Den har vært 
gruppevinner to ganger tidligere og er etter 
Hormann og Steinars gamle stamme. Nummer 
tre ble Arvid Myreng med enkehannen  
03-18227 (se bilde). Den har mange gode 
plasseringer fra før. Avstamningen er Fabry fra 
Elofsson og Kruk fra Dan Kristiansen. 
 
Rena 1 - 9. juni 
De første duene kom greit. Vinner ble S&G 
Thowsen med 04-19037 med en hastighet på 
1066 m/min. Denne dua er en ternete enkehann 
etter Sixboks og 1572-linja. Dua ble borte på 
Bollnæs senere i sesongen, dessverre. De 
neste fem plassene tok Arvid Myreng.  

04-18873, enkehann på tredje året ble nr. 2 
med 1064 m/min. Dette var Arvids beste due 
hittil i år. Nr. 3 ble 03-18259, også enkemann på 
tredje året. Avstamningen til denne er av Arvids 
Kruk-duer. Resten av duene i klubben kom 
spredt og seint. Innenfor premielista var det 
hastigheter helt ned mot 578 m/min. Altså et 
skuffende dueslipp. 

 
Rena 2 - 16. juni 
Været var bra. Sol og varmt vær med litt 
medvind. Dette slippet gikk bedre enn det 
forrige. Vinner ble Jan Magnussen med hannen 
04-18769, 1301 m/min. Nummer 2 og 3 ble 
S&G Thowsen med duene 06–1780 og  
04-19037. Flere av oss hadde problemer med 
hjemkomsten på dette slippet. 
 
Bollnæs 24.06 
Så sendte vi duene til Sverige. Hvordan ville 
dette gå? Hittil i sesongen hadde flere av oss 
slitt med hjemkomsten, så vi var litt urolige. 
Lørdagen kom og vi gjorde oss klare for å vente 
på duene. Det varte og rakk, ingen duer å se, 
og nå nærmet hastigheten seg ned mot 700 
m/min. Hvor ble duene av? Det ble et svært 
dårlig slipp, ja. Lave hastigheter og spredt 
hjemkomst. Noen virkelig gode duer så vi aldri 
igjen. Vinner ble S&G Thowsen med 
enkehannen 01-13031, 695 m.min. Dua er etter 
en av Schrovershannene og en datter etter 
1572. Dette er en fantastisk due, sier Steinar.  

Bilde over:  03-18227  Ternskjæret hann. 
¾ Fabry ¼ Kruk. Eier: Arvid Myreng. 

 

Gutta i gruppe 2: Fra venstre til høyre:Thor Finnskog, John Langemyhr, Arvid Myreng, Jan 
Magnussen, Steinar Thowsen og Sverre Evensen. 

01-13031. Eier S&G Thowsen. 
Gruppevinner Bollnæs 24. juni 2007. 
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Den blir satt på avlsslaget nå. Det blir 
spennende om den kan lage flere gode duer. 
Nr. 2 ble Arvid Myreng med hannen 05-553, 
naturlig fløyet. I denne dua er avstamningen fra 
Dan Kristiansen. Nr. 3 ble hannen 04-18642 
tilhørende Sverre Evensen. 

 
Krisemøte 
Vi måtte ha krisemøte. På flere slipp hadde det 
gått dårlig. Vi savnet mange av våre beste duer. 
Vi ville aldri klare å fullføre slippeplanen vår. 
Hva skulle vi gjøre? Hva med championater og 
mesterskap? En ting var klart:  
Vi måtte endre slippeplanen og kutte ut slippene 
fra Sverige. Vi valgte å sende duene til Dokka 
helga etter, så fikk vi se hvordan det kom til å 
gå. 
 
Dokka 3 - 29. juni 
Duene ble sluppet 10.30. På Dokka var det 
nordøstlig bris og godt vær. Da skjer det! Idet 
duene er i ferd med å flokke seg og skal ta ut 
kursen, slår en falk til. Hele tre ganger slår den, 
forteller sjåføren vår. Steinars beste 
enkehanner blir borte. Nytt krisemøte ble holdt 
27. juni. Men først resultatene fra slippet. Ikke 
uventet kom duene seint og spredt. Vinneren 
ble en åringshann fra John Langemyhr, 06- 
1556. Faren til dua er fra Kai Jensen og moren 
er ei hu fra Myreng. Den er naturlig fløyet. 
Nr.2 ble 02-17920, en hann tilhørende Arvid 
Myreng. På farssiden er det Janssen/Fabry-blod 
fra Viggo Elofsson, og på morssiden stammer 
duen fra de gamle Fabry-duene til Arvid. 
Nummer 3 ble hannen 06-1440. Thor Finnskogs 
due. Vinnerhastigheten var 895 m/min. På 
premielisten hadde den dårligste dua en 
hastighet på 440 m/min. Det sier litt om hvor 
dårlig slippet gikk. Altså; vi måtte ta et nytt møte 
angående resten av slippene med de voksne 
duene. Motløsheten blant våre medlemmer var 
tydelig. Det hadde virkelig gått hardt ut over 
duene våre i sommer. For første gang i historien 
klarte vi ikke fullføre de lange distansene. Etter 
mye diskusjon bestemte vi oss for å hoppe over 
en helg og avslutte sesongen med slipp fra 
Rena den 13. juli. 
 
 
 

Rena 3 - 13.07 
Kun 64 duer var med. Været var bra – sol og 
varmt. Duene ble sluppet kl 0800. Det gikk 
heldigvis bra. Hastighetene var gode og duene 
kom greit hjem. Arvid Myreng tok de seks første 
plassene med sine duer og ble dermed  

 
 
gruppemester i år også. Gratulerer!  
Nummer 1: 06-1635 er en enkehann som flyr 
med en gjennomsnittshastighet på 1187,53 
m/min. Duene har følgende avstamning: på 
farssiden: Dan Kristiansen ”2001-import”. på 
morssiden: Janssen fra Viggo Elofsson. 
Nummer 2: Enkehannen 05-551(se bilde), med 
hastigheten 1187,42 m/min. Far: 04-18873 
Schrøder/Herlofsson + Fabry-Elofsson/Kruk 
Dan Kristiansen. Mor: Janssen fra Elofsson. 

 
 
 
 
 
Nr.3. 04-18873 – 1887,20 m.min. Enkehann (Se 
Rena 9.06) Man ser at duene til Arvid kom tett 
og fint på det siste slippet vårt. 
 
 
 

Vi oppsumerer sesongen 
For gruppe 2 ble slippsesongen vanskelig. Vi 
hadde jo sett fram til en spennende sommer 
med slipp fra Sverige og mange gode 
opplevelser. Det begynte jo så godt med de 
korte slippene fra Brandbu og Dokka. Så kom 
vanskelighetene med tre dårlige slipp; Rena 
9.06, Bollnæs 24.06 og Dokka 29.06. Vi måtte 
endre slippeplanen to ganger, gi opp 
Sverigeslippene og til og med ta en hvilehelg. Vi 
sitter igjen litt ribbet, mange av oss har bare 
halvparten igjen av flyverne våre. Det er ikke så 
rart at vi nå diskuterer endringer i flyveruter. 
Kanskje det blir Danmark og Tyskland neste år 
for oss i gruppe 2 også? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Gruppe 2 og ungduesesongen 2007 
Gruppe 2 arrangerte tre ungdueslipp i august og 
september som redaktøren her skriver noen få 
ord om. Brandbu (100 kilometer) 19. august, 
Dokka (150 kilometer) 25. august, og Rena (200 
kilometer) 1. september. Jan Magnussen vant 
det første, der hans to ungduer 07-1441 og 07-
1443 delte førsteplassen med hastigheten 
1054,7 meter per minutt. Jan Magnussen tok 
også de neste to plassene. Ronny Thowsen 
deltok med en due i dette slippet, og tok en 
femte plass av de 119 duene som var med. Jan 
Magnussen vant også det neste slippet fra 
Dokka med hastigheten 1185,7 meter per 
minutt. Denne gangen med ungdua 07-1454. 
Sverre Evensen var neste mann på resultatliste 
med en fjerde plass, kun sekunder etter 
vinneren. Det siste slippet fra Rena ble vunnet 
av Arvid Myreng med ungdua 07-1526. Arvid 
kaprer de 7 første plassene, men Jan 
Magnussen tok 8. plassen og kunne dermed 
smykke seg med tittelen ”gruppe 2 
ungduemester 2007”. 

05-551 Blåternet hann. Elofsson, Herlofsen 
og Dan Kristiansen – blod. Eier: Arvid 
Myreng. 

02-18083. Eier: S&G Thowsen. Den blå 
enkehannen vant Dokka 26. mai. Denne 
dua har mange gode plasseringer fra før. 
Den er etter Janssen-Schrover og 
Thowsens gamle 1572 linje. 

En annen god flyger fra gruppe 2. Kanskje 
denne dua får bedre hell med flygninger fra 
syd? 
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Slippesesongen 2007 Slippesesongen 2007 Slippesesongen 2007 Slippesesongen 2007 

for Gruppe 1for Gruppe 1for Gruppe 1for Gruppe 1 av NBF. av NBF. av NBF. av NBF.    

---- Oslo Brevdueklubb Oslo Brevdueklubb Oslo Brevdueklubb Oslo Brevdueklubb    

---- Bekkelaget brevdueklubb Bekkelaget brevdueklubb Bekkelaget brevdueklubb Bekkelaget brevdueklubb    
 

Ny sesong og nye muligheter. Gruppe 1 
starter sesongen med friskt mot. Alt 
taler for at dette vil bli en lettere sesong 
en den foregående. Slippene nedover 
svenskeskysten har stort sett alltid gått 
greit, og Danmarkslippene har i følge 
”de lærde” vært lette slipp tidligere. Vi 
er optimistiske og håper denne 
sesongen blir enklere for duene våre. 
 
Tekst: Marianne Walente 
Foto: Snorre Lindberg & Lars Corneliussen 

 
Kornsjø, 100 km. , 12.05.07 
Vi startet med et kort 100 kilometer slipp 
innenfor Norges grenser. Dette ble et 
hurtig slipp hvor første due landet hos 
Snorre og Marianne på 1406,16mpm. Det 
var en ettårshunn, 06-1078, som er av 
Lindberg-blod. Hennes far har det 
klingende navnet ”Storbyslasken”. Hun ble 
eskortert av en eldre herremann ved navn 
”Jackpot”, 01-14889. Han er etter en 
Lindberghann, parret med en hunn i fra 
Tom Corneliussen. De neste to 
plasseringene gikk til Harald Ellefsen: 04-
17244A er etter duer kjøpt på auksjon etter 
Kjell Pretorius. 244 har tidligere vist styrke 
på lengre slipp og gjerne litt vanskelige. 
01-10279A er De Weerdt fra P. Stærkær. 
Denne duen er en av hans beste duer 
gjennom flere år spesielt på kort og 
mellomdistanse. 

Stenungsund, 200 km. , 19.05.07 
Nok et hurtig slipp hvor førstedue ble 
notert på 1522,64mpm, de to første ble 
begge notert hos T&L Corneliussen. 
Deretter klarer K&J Lindberg og snike seg i 
mellom med en due, før førstnevnte også 
kaprer de neste tre plasseringene. 
Vinnerduen 05-17318 er en blå hunn og 
kan trygt kalles Norge-mix. Faren er en mix 
av duer fra: Stein Thorsen x Steinar 
Thowsen X Corneliussen x Willy Nilsen, 
moren er en mix av duer fra Erik 
Waaler/Willy Nilsen. Andre due inn er en 
due fra Fam. Lindberg, faren er en due fra 
Brian Kaid i Wales(Staf Van Reet\Janssen) 
og moren er Houben fra Kjell Pretorius. 
Tredjeduen 06-647 til K & J Lindberg er en  

 
Houben/ Lindberg mix, hvor faren er ren 
Houben fra Ingolf Laursen DK og moren er 
datter av Houben-stamhunnen til Kjell 
Pretorius parret med Linbergs stamhann 
Blåfanten. Gledelig var det at alle 
deltagende medlemmer fikk due innenfor 
33%’n. 
 
Kungsbacka, 300 km.  , 26.05.07 
Det var et relativt hurtig slipp også denne 
gangen hvor første due 06-410A, ble notert 
på 1315,74mpm hos Colin Almann. Dette 
er en due som har en mor av Houbenblod 
fra Fam. Lindberg, faren er fra Erik Waaler 
og er etter Hudiksvaller`en hans parret 
med en hun fra Lindberg. De fire neste 
plassene gikk til Tom Arne Skofterød: 
Disse var enkehanner med blodet Verbree 
og Klak. Dette slippet ble allikevel 
vanskeligere enn de to foregående slipp, 
og gjorde sitt til at deltagelsen på de 
kommende slipp ble lavere enn forventet. 
Flere duer kom hjem revet og var satt ut 
for resten av sesongen.  
 
Halmstad, 400 km. , 02.06.07 
Nok et tøft slipp, som flere av de 
deltagende slag fikk kjenne ”på kroppen”. 
Denne gangen hadde hastigheten også 
sunket noe, og første due ble notert på 
1062,87mpm hos Tom Arne Skofterød, 
han hadde også andredua. Tredjedue var 
06-610 som nok en gang er bestedue for 
Colin Almann. Også på dette slippet fikk 
alle deltagende medlemmer due innenfor 
33%’n. 
 
Helsingborg, 500 km. , 09.06.07 
Nok en gang blir førstedua notert hos Colin 
Almann i Enebakk, denne gangen var det 
06-411A, kullbroren til Kungsbacka 
vinneren! Colin er meget fornøyd med at 
han fortsatt har begge foreldrene på 
avlslaget. Andredua ble notert hos Tom 
Arne Skofterød. Tredjedua 06-639 ble 
notert hos K & J Lindberg, denne er halv 
Jan Aarden fra Erik Waaler og moren er av 
gamleblodet til Fam. Lindberg. Dette skulle  
 

vise seg å bli nok et vanskelig slipp. Flere 
medlemmer fikk ikke duer hjem før dagen  
etter! 
 
Aalborg, 300 km. , 18.06.07 
Det første Danmarkslippet gikk over all 
forventning, duene kom i flokker, noe som 
har vært et sjeldent syn de siste årene. 
Den første flokken landet hos Snorre og 
Marianne, som fikk notert de seks første 
duene foran en due til K & J Lindberg, og 
deretter de neste fire til Snorre og 
Marianne. Første dua 06-686A har en far 
som er sønn av ”Blåfanten” parret med 
Houben-hua fra Kjell Pretorius. Moren er 
av rent Houbenblod fra Ingolf Laursen DK.  

Snorre Lindberg og Colin Alman med Colins due som er far til brødrene 410 og 411 
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Andredua 06-1075A, også kalt ”Grevlingen” pga 
sin spesielle farge, er av Busschaert-Janssen-
Staf Van Reet blod. Tredjedua 06-705U er etter 
gode 00-6306 ”Aragorn”, som igjen er etter 
Blåfanten. Moren er fra Emiel Denys og etter 
superavleren ”Schone Swarten”.Denne hua fløy 
svært godt frem til dette slippet, et par dager 
senere ble fuglehunden Lucky litt for 
nærgående og nappet av henne hele stjerten, 
og hun måtte avsluttet sesongen. Likevel ble 
denne årets hunn i Gruppe 1 2007. Ellers 
markerte både Kjell Ellefsen og T & L 
Corneliussen seg med flere duer på lista.  
 
Skanderborg, 450 km. , 24.06.07 
Nok et strålende slipp fra Danmark, og her fikk 
vi en overraskende vinner.  
06-17028U, skimlet, avlet og eies av Walter 
Kilvik, Glomfjord. Denne dua kappflyges fra 
Corneliussens slag, men det er Walter som 
coacher dua via telefon. Duen skulle egentlig 
ikke være med på slippet dette slippet, men et 
lykketreff gjorde at hun ble med. Duen stammer 
fra Walters beste avlsduer som i denne duen 
igjen stammer fra følgende internasjonalt kjente 
brevduenavn: Leekens og Thoné. De neste 6 
duene ble notert hos Snorre og Marianne. 
Førstemann inn der var 05-17485A 
”Bosshannen”, som er en ren Busschaert etter 
”Storming Norman” og ”Bosshua” fra avlslaget, 
og har gjort mange gode flyninger tidligere. 
Nestemann var 00-683U som er etter ”Jackpot”, 
som er nevnt tidligere, parret med en ren 
Busschaert hunn. 
 
Aalborg, 300 km.  , 01.07.07 
Duene kommer nok en gang samlet og fint over 
sjøen. De første 8 duene ble notert hos Snorre 
og Marianne. Førstedua 06-693U, er etter 
Blåfanten parret med 05-693, en langdistanse 
hunn fra Steinar Thowsen. Andredua 03-
16416U, er en av Snorre og Mariannes beste 
hunner. Hun er etter ”Willy” HVR og ”Bosshua”  
Busschaert fra avslaget. Tredjedua 06-673A er 
også etter Blåfanten og 05-693 fra Steinar 
Thowsen. 
 

 
Aalborg, 300 km. , 13.07.07 
Super hjemkomst igjen. De 3 første duene blir 
notert hos Snorre og Marianne. 
Førstedua 06-01088U er ¾ Busshaert, etter 
”Stormin Norman” og ”Jernhua” 00-6069 som er 
etter Blåfanten. Andredua er 06-686 som også 
vant Aalborg 18.juni. Denne hannen 
gjennomførte en strålende sesong og ble årets 
hann i gruppe 1 ’07. Tredjedua er 06-664 ”Mad 
Max” som er etter Blåfanten parret med 05-693 
fra Steinar Thowsen. 
 
Hamburg, 700 km. , 15.07.07 
Et langdistanseslipp man sjelden har sett 
maken til. I Skogvollveien landet det hele 8 duer 
på en gang! Kjappest inn var 02-15767U til K & 
J Linberg, hun er etter en Houben hann fra 
Ingolf Laursen parret med en hunn fra Ali 
Farshidjam. Dette har vært en utrolig god 
flyvedue, spesiellt på de lange slippene og 
kronet sin karriere med en seier før hun neste 
sesong går over på avlslaget. Andredua gikk 
også inn til K & J Linberg 05-17468A, er ut av 
gamle-blodet til Linberg og er linjeavlet på 
stammparret. Tredjedua gikk inn til Snorre og 
Marianne, 05-17518U hvor faren er Van 
Riel\Jan Aarden og moren er ”Jernhua” 00-6069 
etter Blåfanten. Denne dua fløy naturlig, og 
neste noterte due var hannen hennes. 
 
Vi oppsumerer sesongen 
Etter endt sesong kan vi konkludere med at det 
desverre har blitt mye rovfugl også nedover 
svenskekysten, som tidligere har vært en grei 
rute. I år var den tøff og mange mistet mye duer 
fra disse slippestasjonene. Danmarkslippene 
gikk over all forventning, med samlet og god 
hjemkomst. Det levner liten tvil om at dette er 
den mest ”fredede” slipperetningen vi har hatt 
på lang tid. Vi ser at vi ”mister” flere aktive 
medlemmer på grunn av unormalt store tap av 
duer, ved at vi nå ser ut til å ha funnet en 
slipperute hvor duene får fly uten rovfuglangrep, 
håper vi at flere får bygget opp slagene sine, og 
”våger” å delta på slipp igjen. 

Noen av gutta i gruppe 1: Bakre rad fra venstre: Colin Alman, Snorre Lindberg, Alf Andresen 
og Kjell Sterner. Første rad: Tom Arne Skofterød, Harald Thomas Ellefsen, Kjell G. Ellefsen. 
Foran: Tom Arnes engelske setter. 
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AuksjonskatalogAuksjonskatalogAuksjonskatalogAuksjonskatalog    
 
Underforstående duer vil bli solgt på 
auksjonen fredag 8. februar. 
 
1. DAN-070-07-0693, skimlet hann.    
MELGAARD/JEPPESEN. 
Jef De Wilder/1686-linjen. 
 
2. DAN-070-07-0699, blåbandet ?. 
MELGAARD/JEPPESEN 
Stame: Floor Engels/Vervoort. 
 
3. DAN-070-07-0697, skimlet hunn. 
MELGAARD/JEPPESEN  
Van-Elsacker/Jepsen/Jef De Wilder 
 
4. 070-07-0694, skimlet hunn. 
MELGAARD/JEPPESEN  
Van Elsacker Jepsen/Jef De Wilder. 
 
5. DAN-070-07-0678, mørkskimlet hann. 
MELGAARD/JEPPESEN  
Stamme: Jef De Wilder/1686-linjen. 
 
6. DAN-070-07-0688, ternet hann. 
MELGAARD/JEPPESEN  
Stamme: Jef De Wilder/1686 linjen. 
 
7. DAN-070-07-0692, skimlet hann 
MELGAARD/JEPPESEN 
Stamme Jef De Wilder/1686-linjen. 
 
8. DAN-070-07-0690, ternet hann 
MELGAARD/JEPPESEN 
Stamme: Jef De Wilder x 1686 linjen. 
 
9. 070-07-0689, blå hunn 
MELGAARD/JEPPESEN 
Stamme: Flor Vervoort 
 
10. DAN-070-07-0691, ternet hann 
MELGAARD/JEPPESEN 
Stamme: 1686-linjen/255 H. Jørgensen 
 
11. Norge-07-7884, ternet/hvit hann 
STEIN THORSEN (Stein-Turbo) 
Stamme: ¾ Janssen x ¼ Emil Deweerdt 
 
12. Norge-07-1841-07, 
ØYVIND ENERSTAD 
Stamme: Brian Denny 
 
13. Norge-07-9452, ternet hunn 
JAN ERIK BALLER 
Stamme: T. A. Skofterød x Jan Erik Baller 
 
14. Norge-07-580, blå hann 
SNORRE LINDBERG 
Stamme:D.Kristiansen/Lindberg/Philippens 
 
15. Norge-13913-07 Sotblå hunn 
SNORRE LINDBERG 
Stamme:Huysk/Van-Riel-Lindberg/Farshidjam 
 
16. Norge-9282-07, mørkternet hann FAMILEIN 
WAALER/HELGESEN 
Stamme: Corbet/Lindberg/Denys 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. Norge-07-2961, blå hunn 
HERLOF G HERLOFSEN 
Stamme:MeulemansxJanssen  
(via Herman Beverdam) 
 
18. Norge-07-2595, ternet hunn 
HERLOF G HERLOFSEN 
Stamme: Flor Engels  
(via Herman Beverdam) 
 
19. Norge-07-2552, blå hunn 
HERLOF G HERLOFSEN 
Stamme: Flor Engels 
(via Herman Beverdam) 
 
20. Norge-07-2398, Sølvet hann 
JOHN OLAV THRANA 
Stamme: Jim Biss 
 
21. Norge-07-11444, mørkgrislete hann 
JARULF LOMMELAND 
Stamme: Eijerkamp 
 
22. Norge-227-07-881, blå hann 
MICHAEL THUESEN LARSEN 
Stamme: EngelsxDelbar/Elsacker/Jepsen 
 
23. DAN-227-07-759, blå hunn 
MICHAEL THUESEN LARSEN 
Stamme:Engels/DelbarxDe Klak/Van Loon 
 
24. DAN-227-07-778, blå hunn 
MICHAEL THUESEN LARSEN 
Stamme: Koopmann / Floor Engels 
X Delbar/ Floor Vervoort 
 
25. DAN-026-07-904, blå ? 
BENT BØGH 
Stamme: Janssen/Houben/Moris 
 
26. DAN-086-07-183, rød hann 
BENT BØGH 
Stamme: Janssen x Moris/ Houben 
 
27. DAN-227-07-0122, blå ?  
HENNING JØRGENSEN 
Stamme: Flor Engels x Delbar 
 
28. DAN-055-06-1083, blå hann 
HENNING JØRGENSEN 
Stamme: Delbar/Elsacker/Jepsen 
 
 
 
For mer informasjon om auksjonen 
og auksjonsduene, besøk 
internettet ved disse 
underforstående adresser: 
 

www.brevduen.no 
 
www.brevduer.no 
 

www.brevduesport.no 
 
 

 
 
 
 
 

    

Helgens programHelgens programHelgens programHelgens program    
 
Fredag 8. februar: 
- 15.00 – 20.00: Innlevering av brevduer til 
utstilling på Sørlandets travpark. 
- 16. 00 – 18.30: SBU-møte. 
- Fra 17.00: Ettersyn av auksjonsduer. 
- Fra 18.00: Varmt kveldsmåltid og hyggeaften. 
19.30: Foredrag: Henning Jørgensen, Danmark. 
- 21.00: Auksjon av norske og internasjonale 
toppduer i hotellets 1. etasje. 
 
Lørdag 9. februar: 
- 07.00 – 10.00: Frokost på hotellet. 
- 09.00: Bedømmelse av brevduer starter. 
- 10.00 – 16.00: NBF årsmøte inklusive lunsj. 
- 10.30: Buss til byen for eget ledsagerprogram. 
- 11.00: Besøk til et eller flere lokale dueslag. 
- 16.00: NBF premieutdeling 2007. 
- 19.00: NBF årsfest 2008. 
 
Søndag 10. februar: 
- 08.00 – 10.30: Frokost på hotellet. 
- 10.30: Utstillingslokalene åpner. Kafé i lokalet. 
- 13.00: Premieutdeling NBF landsutstilling og 
SBU-utstilling 2008. 
15.00: Utstillingslokalene stenger. 
 

Vedrørende utstillingen: 
 
I tillegg til de vanlige utstillingsklassene vil det i 
år også bli en åpen klasse for toårs og eldre 
brevduer. I denne klassen er det en øvre 
begrensing på 80 deltagende hanner og 80 
deltagende hunner. I skrivende stund er det 
uvisst om det kan arrangeres SBU-utstilling 
(Landslagsklasse) på grunn av veterinære 
hensyn. Ved landsutstillingen blir det da 
følgende klasser: 
 
(Landslagsklassen hanner) ? (flygekrav) 
(Landslagsklassen hunner)  ? (flygekrav) 
Sportsklasse hanner (flygekrav) 
Sportsklasse hunner (flygekrav) 
Ettårige hanner (født 2006 – 400 premiekm.) 
Ettårige hunner (født 2006 – 400 premiekm.) 
Unge hanner (født 2007) 
Unge hunner (født 2007) 
Åpen klasse hanner 
Åpen klasse hunner 
 
Påmelding til utstillingen sendes til: 
Geir Erling Birkeland 
Hastensund 
4812 Kongshamn 
E-post: geir.erling@c2i.net 
Telefon: 37 06 01 56 
Mobil: 41338982 
 
Eget påmeldingsskjema med dato for 
påmeldingsfrist kommer til de ulike 
gruppeformenn. 
 
PS! I tidsskriftets nummer 6 er påmelding til 
arrangementet og hotellet annonsert. Her 
fremgår det et feil telefonnummer til; 
Dagfinn Iversen (påmelding).  
Riktig nummer er: 38 19 93 35. 
 

Norges Brevdueforbunds årlige Norges Brevdueforbunds årlige Norges Brevdueforbunds årlige Norges Brevdueforbunds årlige arrangement 2008 arrangement 2008 arrangement 2008 arrangement 2008 –––– Kristiansand Kristiansand Kristiansand Kristiansand    
I nummer 6 av ”Brevduesport” annonserte gruppe 3, som er ansvarlige for NBF’s årlige arrangement i 2008, diverse informasjon om 
sitt arrangement den 8. – 10. februar. Priser, lokasjoner og påmeldingsinformasjon. Her kommer informasjon om auksjon, program 
og landsutstilling. 
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KLAKLAKLAKLARGJØRING AV RGJØRING AV RGJØRING AV RGJØRING AV 

DUER TIL UTSTILLING DUER TIL UTSTILLING DUER TIL UTSTILLING DUER TIL UTSTILLING 

----  NOEN TIPS.  NOEN TIPS.  NOEN TIPS.  NOEN TIPS.    
 
Når vi trekker fram dette temaet så er 
det viktig at man er klar over at alle duer 
har sin utvikling fra dag 1 og i de 
nærmeste uker og måneder etter dette. 
Det er da grunnlaget legges for vekst, 
benbygning, fjærkvalitet etc. Det man 
gjør feil eller unnlater å gjøre i denne 
første perioden kan man rett og slett 
ikke ta igjen. Konkurransen er dessuten 
blitt så jevn at man faktisk må engasjere 
seg minst like mye som når det gjelder 
å framskaffe gode flyvere. For å oppnå 
et godt resultat på utstilling så må 
slagmiljøet, riktig foring med 
vitamintilskudd og mosjon settes i 
fokus. For å sette tingene litt på spissen 
så holder det ikke lenger med ”bare litt 
finpuss på dua like før utstillingen.” 
 
Tekst: Kjell G. Ellefsen 
Foto: Lars Corneliussen 
 
 
Utstillingssesongen blir som regel lagt i 
perioden desember, januar og februar. I 
denne perioden er det som regel ikke lett 
og få mosjonert duene på grunn av plagen 
med rovfugl. Det er derimot enkelte andre 
viktige ting som du må observere de siste 
2 månedene før duene stilles ut.  
 
Fjær 
Første betingelse må være at dua må 
være ferdig med mytingen. Deretter bør du 
sjekke etter skadde fjær særlig i vingene. 

Oppdager du skadde fjær, kan du nappe 
disse ut i god tid slik at disse vokser ut 
igjen. De ytterste slagfjærene er sårbare. 
Derfor bør man ikke nappe ut disse, da 
dette kan føre til at fjærposene lett blir 
skadet. Gjør man det er det sjelden at 
fjærene vokser ut i riktig lengde. Et 
alternativ ved halvveis brukne eller skadde 
fjær, da primært de ytterste ti fjærene i 
vingen (slagfjær) eller de største 
halefjærene, er å ”dampe” fjæra. Dette 
gjøres ved å holde den skadde fjæra ca. 
10 cm. Over kokende vann i ca. 30 
sekunder. Vanndampen vil gjøre sitt for å 
rette opp den skadde fjæra, og du kan 
forsiktig glatte ut med lette fingerstrøk. 
Sørg videre for at duene får adgang til et 
bad med badepudder i vannet hver 14. 
dag. Dua må få sitt siste bad ca. 1 uke før 
utstillingen for at pudringen og glansen i 
fjærene skal bli de beste. Bading bør ikke 
skje i for lav temperatur. 
 
Balanse 
Man bør videre sjekke ballansen på dua. 
Med duens ballanse menes en forståelse 
av tyngdepunktets plassering. Ligger 
tyngdepunktet langt framme når du holder 
dua i hånden, vil den virke tung. Duen har 
da som regel et for dypt brystbein, eller så 
er duen for fet. Når man bruker begrepet 
”dypt” om en dues brystben, er det 
nærliggende å trekke paralleller til baugen i 
skroget til en båt. En altfor dyp båt, eller 
brevdue for den saks skyld, er ikke å 
foretrekke. Det være seg at duen er enten 
for dyp eller fet, vil det i begge tilfeller bli 
trekk hos dommeren. Er duene for fete må 
du regulere foringen på en langsiktig og 
fornuftig måte fram til utstillingen. Man skal 
i hovedsak trappe opp foringen mot 
utstillingen ikke omvendt. Slanking like før 
utstillingen setter ned duas form og 
vitalitet. 

Dommeren kjenner lett duens tyngdepunkt 
ved å ”veie” duen i hånden. 
 
Duen i utstillingsburet 
Når dommeren skal betrakte duen når den 
sitter i buret, er det enkelte ting du kan 
gjøre for at duen skal fremstå presentabel 
for dommeren. Noe håndtering og trening i 
bur er en fordel. Samme dag duen leveres 
og stilles ut må man fjerne smuss på fjær 
og tørke føtter og ringer rene. Man kan 
også stimulere humøret på duene ved å 
sette 1 eller 2 hanner inn til hunnene og 1 
til 2 hunner i hanneslaget kort tid før duene 
sendes til utstillingen. Er du kjent med at 
bedømmelsen først skjer sent på 
innleveringsdagen eller neste dag bør dua 
få lett foring.  
 
Brevduestandarden 
I Norge skjer all bedømmelse i NBF`s regi 
etter NBF`s 7-punkt-skala, eller 

brevduestandarden. Ved å lese denne og 
bedømmelsesvedtekten får du øynene opp 
for hva dommeren skal legge vekt på i sin 
bedømmelse. Standarden er utviklet 
gjennom mange år og den er bygget på 
logiske slutninger og fysiske egenskaper 
som er funnet hos gode kappflygere. Er du 
interessert i temaet, anbefales det at du 
leser brevduestandarden. Den bidrar ikke 
bare med henblikk på utstilling, men like 
mye i spørsmål som gjelder avl. 
Det er også viktig at du vurderer om duen 
du skal stille ut har sitt kjønns særpreg. 
Det er ingen fordel å stille ut en hunndue 
med maskuline trekk, eller en hanndue 
med feminine trekk.  

En flott feminin type brevdue i 
utstillingsburet. 

Dommerne koser seg med bedømmingen.  

En flott maskulin type brevdue i hånden til 
dommeren. 

Dommeren undersøker flere fysiske 
egenskaper hos brevduen i 7-punkt-
skalaen i brevduestandarden. Deriblant 
punktet rygg, hale, gump samt overgangen 
herimellom. 
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NYTT FRA NYTT FRA NYTT FRA NYTT FRA 

DOMMERKLUBBENDOMMERKLUBBENDOMMERKLUBBENDOMMERKLUBBEN    
 
Dommerklubben avholdt sin årlige 
samling og årsmøte på Leto-hallen den 
3. og 4. november 2007. Samtlige 8 
dommere var til stede.  
 
Tekst: Kjell G. Ellefsen 
Foto: Lars Corneliussen 
 
Som observatør fra NBF`s styre møtte 
president Tom Corneliussen. På årsmøte 
ble Kjell Ellefsen gjenvalgt som sekretær 
og Ragnar Jørgensen som styremedlem 
for 2 år. Sportslig utvalg med Jan Inge 
Våge, Hans Ulrik Jensen og Tom 
Corneliussen ble gjenvalgt for 3 år. Styret 
består for øvrig av Jan Inge Våge som 
formann, og Hans Ulrik Jensen som 
kasserer. 
 
Her er de viktigste vedtak og uttalelser fra 
møte: 
 
I årsberetningen går det fram at 
dommerklubben deltok på i alt 4 
gruppeutstillinger i 2007 der 6 grupper var 
med nemlig gr. 1,2,7,9,14 og 16 med til 
sammen ca. 400 duer. Antall 
gruppeutstillinger og bedømte duer var 
dermed lavere enn i tidligere år. Man 
savner spesielt gr. 5 og 6 i Bergen. I disse 
gruppene var det bare Rapid som avholdt 
foreningsutstilling i 2007 
På landsutstillingen i Oslo ble det anmeldt 
205 duer som var noe lavere enn forventet. 
Forslaget fra gr. 1 om å øke antall klasser 
med en gruppevinnerklasse og en 
junior/nybegynnerklasse trakk bare noen få 
duer ekstra. Den sviktende interesse for 
utstillinger kan skyldes at noen starter 
avlen tidligere, men også ha sin bakgrunn i 
den generelle tilbakegangen som man 
opplever i brevduesporten. På 
landsutstillingen dømte H.U.Jensen, 
R.Jørgensen, H,Rasmussen og G.Hatlelid. 
 
Dommerklubbens økonomi har blitt styrket 
ved at NBF vedtok at kroner 0,50 pr. solgte 
ring skulle gå til dommerklubbens arbeid. 
Kassa har også blitt styrket på grunn av 
minimale reisekostnader. Gebyrer i 2008 
ble foreslått som i 2007. 
 
NBF og dommerkluben har etterlyst vårt 
tidligere utspill om å gjenoppta 
samarbeidet innen SBU når det gjelder vår 
felles 7.pkt. skala. Initiativet ble tatt opp 
ikke minst fordi man har sett en tendens til 
at DdB nå gir høyere toppkarakterer på 
sine utstillinger, jfr. 96.75 poeng på Grand 
Prix dua på DdB`s landsutstilling i 2005. 
Dette er utenfor standard- 
bedømmelsesvedtekten. Siden det ikke er 
kommet tilbakemeldinger trekker 
dommerklubben den konklusjon at slikt 
samarbeid ikke er aktuelt. 
 
Domerklubben støtter gr.3`s forslag om 
åpen klasse på landsutstillingen i 2008 
ikke minst fordi det har vært så store tap 
på flygningene i 2007. Åpen klasse for 
hanner/ hunner må imidlertid være for duer 
over 2 år og antallet i klassene må ikke 
overstige 80 duer som er begrensningen 
for en dommer. Vi bør derimot ikke  

 
 
 
 
 
 
 
 
glemme at flygekrav bør være med i vårt 
arbeid med utviklingen og framvising av 
våre beste kappflygere. 
 
Den årlige samlingen er obligatorisk. 
Uteblir man fra 2 påfølgende samlinger må 
dommeren ta ny prøve. Det er så vidt vi 
kjenner til bare NBF som stiller slike krav i 
SBU. Hensikten er selvfølgelig at 
dommerne skal bli mest mulig samstemte. 
Dommerklubben har nå 8 dommere etter 
at Jan Johansen trakk seg fra 
dommergjerningen i 2006. Dersom det er 
interesse vil det bli avholdt dommerkurs i 
2008. Forespørsel vil bli annonsert i 
tidsskriftet. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Norges Brevdueforbunds 
dommererklubb: Dommere 2007. 

 
Kjell G. Ellefsen, Oslo 
Bekkelaget Brevdueklubb 
Dommer siden 1973 
 
Helge A. Fjelltun, Hordaland 
Duell Brevdueklubb 
Dommer siden 1976 
 
Ragnar Jørgensen, Østfold 
Rolvsøy Brevdueforening 
Dommer siden 1978 
 
Hans Ulrik Jensen, Hordaland 
Duell Brevdueklubb 
Dommer siden 1989 

 
Jan Inge Våge, Rogaland 
Haugesund Brevdueforening 
Dommer side 1991 
 
Tom Corneliussen, Oslo 
Oslo Brevdueklubb 
Dommer siden 1997 

 
Hugo A. Rasmussen, Oslo 
Oslo Brevdueklubb 
Dommer siden 1997 
 

 
Gunnar Hatlelid, Hordaland 
Os Brevdueklubb 
Dommer siden 2004 

 
 

        ?      Hvem blir den neste ? 

Mange brevdueentusiaster må i sving i forbindelse med en brevdueutstilling. Her fra 
landsutstillingen i Oslo januar 2007. Arrangementskomiteen og de fire dommerne som 
dømte. Fra venstre: Jan Lindberg (kontrollkomité), Kjell Ellefsen (utstillingsansvarlig), Hilde 
Albech (sekretær), Alf Andresen (kontrollkomité), Hans Ulrik Jensen (dommer), Gunnar 
Hatlelid (dommer), Ragnar Jørgensen (dommer), Harald Thomas Ellefsen (sekretær), Hugo 
André Rasmussen (dommer) 

Jan Johansen legger ned arbeidet 
med å dømme duer, etter 25 år i 
dommergjerningen. 
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Viktig for alle medlemmer i NBF. Spesielt 
gruppekasserer , gruppeformenn , 
sekretærer og andre tillitsvalge i grupper 
og foreninger. 
  
1. Kontingenten for 2008 er den samme 

som i 2007 : kr 435 for aktiv senior, kr 250 
for passiv og 220 kr for junior.  Ringer kr 
6,- per ring.  

2. I fall 2 eller flere medlemmer inngår 
kompaniskap, kan hver av dem betale de 
gjeldende årsavgifter til forbund, gruppe og 
forening. Når det betales kun en kontingent 
, har man kun en stemme i forening og 
gruppe.  

3. Per 18.11.07 er ikke problemet med de 
nye el-chipene løst for Tauris-anlegg. 
NBF er i dialog med både Tauris og 
leverandør av el-chipen. For de som har 
Unikon-anlegg er dette ikke problem. 
Kasserer vil gå ut til gruppene med 
bestillinger på el-chipen til 
kombinasjonsringene til samme pris som i 
2007. (El-chip til kombiringen kr 13 per stk 
til gruppene og en vanlig elektronisk ring kr 
15 per stk. til gruppene. NBF har ikke 
salgsrettigherter til sine grupper for Tauris-
ringer.  Melding blir sendt til gruppene så 
fort det er noe nytt i saken om Tauris-
ringene (el-chip ringer).   

4. Medlemsliste og ringbestillingsliste for 
2009 sendes ut av kasserer i november 
2008.   For 2008 sendes 
rettelser/tilføyelser i  medlemsliste og antall 
ønskede ringer til hvert medlem påføres og 
sendes NBF v/Torleif Asheim , Østre 
Hellevn.43 , 4318 Sandnes  innen 1 
desember 2007.   Denne liste er 
grunnlaget for utsending av ringfordeling 
og innbetalingskrav sist i 2007 eller først i 
2008. 

5. Som i år vil det bli sendt ut 
innbetalingskrav for 
medlemskontingent og ringer for 2008 
sammen med 2008-ringene. Foreninger 
bes innkreve dette på forskudd og overføre 
til gruppekasserer slik at gruppen samlet 
kan overføre dette til NBF for å få innløst 
ringene på posten. Er dette et økonomisk 
problem, ta kontakt med kasserer. Dette 
overføres til postgiro eller bankgiro: 

a) Postgiro: 0807.55.32726 
b) Bankgiro 2400.30.07002.  
6. Endringer i adresser, utmeldelser, nye 

medlemmer og  endret medlemsstatus, 
sendes kasserer på ferdige formularer 
etter hvert som det er aktuelt. 
Foreningskasserer bes om å meddele 
fødselsdata for alle sine medlemmer for 
tidsskriftets personaliaspalte. 

7. Styret i forening og grupper sendes 
NBF innen 01.02.08 eller så fort nytt styre 
er valgt for det nye året.  Styremedlemmer 
eller andre tillitsvalgte i grupper og 
foreninger som har e-postadresse påføres. 
Dette sendes til: NBF, Lundheim Allé 2, 
1636 Gml. Fr.stad eller e-mail : 
perkhans@start.no 

8. Kombiringer som er bestilt for 2008 
koste kr 6.00,-  pr ring. Etterbestilling 
sendes kasserer. Nye medlemmer kr 6.00  
pr ring. Kr.12 per ring for andre 
etterbestillinger. Reserveringer sendes 
gruppene sammen med øvrige ringer. 

 
 
 
 
 
 Usolgte reserveringer refunderes ved 
tilbakesending til kasserer innen 30.09.08. 

9. Nye styrer  i foreninger og grupper 
og endringer i ringlisten etter 1/12-07 , 
sendes kasserer innen 15 februar 2008. 
Husk ringlista skal også være en 
adresseliste for hele NBF. 

10. Søknad om alle oppslipp også 
treningsslipp på utenlandske stasjoner i 
2008 må være NBF ved sekretær ihende 
innen 7/2– 2008.Søknadene må inneholde 
oppslippsted, oppslippdato, grensestasjon 
for transportpassering, ca antall duer, 
transportmåte, kontaktmann for oppslipp i 
gruppe og eventuelt på oppslippsted. 

11. Duer som skal delta på utstilling, i 
konkurranse eller treningsflyvning skal 
vaksineres mot paramyxovirusinfeksjon 
og skal komme fra besetning der alle 
duene er vaksinert. 
Mattilsynet/Veterinærinstituttet foreskriver 
til enhver tid bruken av slik vaksine. Hver 
forening og/eller gruppe har ansvar  for å  
ta kontakt med rekvirerende veterinær og  
sende inn vaksinasjonsskjema for hvert 
enkelt medlem til distriktsveterinæren for 
området. 

12. Gjennomføring av vaksinering: 
a) Det er hvert enkelt medlem i NBF sitt 

ansvar å sørge for at duene han / hun  er i 
besittelse av, er vaksinert i.h.h.t 
Veterinærinstituttets forskrift. 

b) Vaksinering skal skje under rettledning og 
tilsyn av veterinær. 

c) Vaksinasjons-kontakt: Hver forening og 
gruppe skal ha oppnevnt en person som er 
ansvarlig for kontakt mot veterinær. 
Personen skal også utføre rapportering til 
veterinær, gruppe og NBF . (Samleskjema 
til NBF) 

d) Personer som utfører vaksinering skal 
være opplært av veterinær. 

e) Det skal bare brukes vaksine godkjent av 
Veterinærinstituttet. 

f) Ved bruk av NOBI-VAC skal det injiseres 
en dose på 0,25 ml pr. due 

g) Alle duer som skal på kappflyvning i 2008 
må ha attest fra Distriksveterinær etter 1 
mars 2008 etter de krav som stilles for å få 
utført og tilbakeført duene til Norge og 
innført duene til et annet land for oppslipp. 
Attesten for vaksineringen må ikke være 
eldre enn 6 måneder og duene må være 
vaksinert senest 1 måned før 
grensepasseringen. 

h) Alle unger skal vaksineres første gang når 
de er i alderen 4 til 6 uker.  

i) Fra og med 2008 vaksineres alle voksne 
duer etter 1 mars hvert år.  

j) Unger født etter 15 juli vaksineres etter at 
de 4-6 uker gamle. 

k) Unger født etter 15 juli vaksineres for 
annen gang sammen med de voksne duer 
etter 1. mars året etter. 

l) Vaksineringen  skal være utført senest 14 
dager før en due deltar på utstilling, i 
konkurranse eller treningsflyvning.  

m) Duer som ikke er vaksinert i 2007 
må vaksineres innen midten av januar 
2008 og revaksineres sammen med de 
øvrige duer etter 1 mars 2008. 

n) Samleskjema for alle duer som er  
vaksinert i 2007 og 2008 skal sendes NBF 
senest  14 dager etter at vaksineringen har 

 
 
 
 
 

funnet sted. Samleskjema for ungduer 
sendes NBF hvert år senest 14 dager 
før første ungdueslipp i vedkommende 
gruppe tar til.  

13. Det er et ufraviklelig krav fra både 
norske og utenlandske 
veterinærmyndigheter at kun duer fra 
slag hvor alle duene er vaksinert mot  
paramyxovirus kan delta. Medlemmer, 
foreninger og grupper vil bli nektet slipp i 
utlandet når det ikke foreligger 
vaksinasjonsattest. Ved 
grensepassering må det forevises attest 
fra hver gruppe/forening på at duene er 
vaksinert mot paramyxo. Attesten fåes 
hos distriktsveterinær ved forevisning av 
samleskjema eller medlemmenes 
vaksinasjonsskjemaer i ferdig attestert 
og utfyllt tilstand. Attesten gjelder for alle 
slippene i sesongen. Fellestransporter 
må ha attest fra alle deltagende 
grupper. Skjemaer for 
paramyxovaksinering sendes ut fra NBF 
v/Kurt Schultz  Husk samleskjema som 
skal sendes NBF ved fullført 
vaksinering. Medlemmer som ikke står 
på samleskjema kan ikke delta på 
gruppenes trenings og premieslipp og er 
utelukket fra  utenlandsslippene. 
Kontroll i forening og grupper forut for 
flyvninger vil kunne finne sted. Attest for 
at et slags duer er vaksinert mot 
paramyxovirus som skrives ut av 
distriktsveterinær, skal medfølge duene 
ved  grensepassering ved slipp i 
utlandet. Dette er et krav fra 
veterinærmyndigheter i oppslipplandet. 

14. Oppmålinger 2008. 
Det vil bli trykket opp lister for 
innberetning av slagkoordinatene til alle 
aktive medlemmer i 2008. GPS av typen 
Germin vil bli utlånt fra NBF til 
grupper/foreninger. Kontrollkomiteen i 
gruppe/forening vil ha ansvar for 
avlesningen på GPSen og 
innberetningen til NBF. Dette vil være 
grunnlag for nye oppmålinger for alle 
medlemmer på alle oppslippsteder. NBF 
har planer om å legge dette inn i 
utregningssystemet slik at hver gruppe 
selv kan beregne avstandene fra 
oppslippstedet til det enkelte aktive slag. 
Nærmere informasjon om utlån av GPS, 
skjema for utfylling av koordinater og 
priser vil bli sendt gruppene senere. 

15. Slippmateriell bestilles inntil ny 
styremedlem/materialforvalter er valgt 
hos: Kurt Schultz, Fjellmyr 13, 5500 
Haugesund eller e-psot: 
kurt.schultz@chello.no. Viktig at 
slippmateriell bestilles så fort som mulig 
og senest 27 mars. Gå over matrieller 
og se hva som mangler. Fyll ut den 
forhåndsutsendte bestillingsskjema 
straks og  send til Kurt. Husk det er 
vanskelig for NBFs materialforvalter å 
ha oversikt over årets behov når det er 
mulig at nye bestillinger hos 
leverandørene må til. 

    
For Norges Brevdueforbund 
Sekretær, Per-Kristian Hansen.   

NBFs frister og meddelelser for 2008 
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Møtet startet lørdag 27. oktober 2007 kl 
10. 00 med følgende deltagere fra de 
ulike gruppene i landet:  
Gr.1: Harald Th. Ellefsen og Kjell Ellefsen 
Gr.2: Jan Magnussen og Steinar Thowsen  
Gr.3: Terje Hjelmås 
Gr.4:  Morten Støen 
Gr.5: Johnny H. Olsen 
Gr.6: Roy Inge Johnsen 
gr.7: Ragnar Jørgensen 
gr.8: Ingvar Kluge 
gr.9 : Rune Berg  
gr.16: Kjell Røed og Øystein Knive  
Fra styret møtte: Tom Corneliussen, Per-
Kristian Hansen, Jonny H. Olsen og Kurt 
Schultz. Redaktør: Lars Corneliussen 
møtte søndag som redaktør for vårt 
medlemsblad. Dommerklubbens 
sekretær Kjell Ellefsen møtte på søndag.                                                                                                                                             
Møtet ble ledet av NBF-president Tom 
Corneliussen. 

1.  President Tom Corneliussen åpnet 
møtet og fremla statusrapport for 2007. 
Tom start med opprop og velkomsthilsen til 
de 15 fremmøtte representantene. 
Brevdueolympiaden i Oostende i Belgia 
var nyttig, spesielt i forhold til innlegg fra 
EU-kommisjonen og viktige 
forskningsstasjoner i forbindelse med 
fugleinfluensa og regelverket som Norge 
også må tilpasse seg. NBF deltok med 25 
duer fra utvalgte slag i Belgia med ennå en 
gang topp resultater som viste at vi fortsatt 
har en av verdens beste kvaliteter på våre 
duer. SBU-landskampen i Danmark ble tatt 
hjem av DdB med NBF som en god 
nummer to. Til begge arrangementer 
hadde Tom C stått for transportavtalene 
som til sist hadde gått i orden, men med 
noen flere komplikasjoner enn i tidligere år.       

2.  I kasserers fravær, la Jonny Heimark 
Olsen, fram foreløpig regnskapsrapport 
for 2007. Medlemstallet fortsetter å synke 
med 33 færre medlemmer i forhold til 
2006. Dette gir en inntektssvikt på 15.000 
kr i forhold til budsjett. Salget av ringer gir 
da også en svikt på 6000 kr mens 
overskudd av salget av rekvisita øker med 
2000 kr. Til sammen mindre inntekter på 
18.000 kr. Tidsskriftet er blitt rimeligere på 
nytt trykkeri med 7000 kr. Innsparinger på 
innkjøp av premier på 8000 kr. Merutgifter 
på styremøter, representasjon og 
Formannsmøte er på til sammen på 9000 
kr gir et underskudd på 5500 kr i 2007 når 
avskrivninger ikke er tatt med. Budsjett for 
2008 vil benytte resultatregnskapet i 2007 
som veileder og vil bli lagt fram på 
representantskapsmøte med et overskudd 
på 1000 kr og uten endring i prisen på 
ringer og medlemskontingent fra 2007 til 
2008. PR-arbeidet har utad gitt noen få 
nye medlemmer men har ikke vært noen 
suksess.  Verving gjennom WEB-siden har 
gitt mellom 10 og 20 interesserte, men de 
fleste vil ha duer for moro skyld og bor et 
stykke unna aktive foreninger. Gr.1 har 
vært flinke til å tilby interesserte hjelp og 
har fått flere nye unge medlemmer. Det er 
mange grupper som gjør en god jobb for å 
beholde de medlemmene vi har. Jonny 
kunne melde om positiv respons etter et 
TV-program om brevduer i ”Norge Rundt” 

hvor Ragnar Lyssand og Jonny Olsen 
hadde vært tilretteleggere På Dyrenes 
dag” i Bergen stilte gr.5 og 6 med stand og 
det var over 600 besøkende. Programmet 
”Dyrisk” med Hilde Hummelvold kommer 
med eget innslag om brevduer en onsdag i 
november dette året. To lærerstudenter 
skriver en oppgave om brevduer som NBF 
vil få tilgang til. Duemuséet i Bergen med 
Petter Scherwen er også aktuelt. Flere 
andre grupper meldte om positive innslag 
om brevduer lokalt. 
Styremedlem/Materialforvalter Kurt 
Schultz meldte om nye innkjøp av 
rekvisita. Da det fortsatt var noen ur i 
virksomhet måtte NBF kjøpe inn er lite 
lager av nye gummiringer. Annet rekvisita 
som journaler, plomber og 
medlemsblokker var i lager og fungerte 
greit. Restlageret av skjorter var i sin 
helhet sendt ut til gruppene for salg til 
redusert pris. En gruppe som protesterte 
på antallet tilsendt ble ordnet internt med 
styret i NBF.  

3.  Sekretær Per-Kristian Hansen 
redegjorde for sitt arbeid så langt i 
2007. 
Han hevdet at arbeidet med slippsesongen 
2007 hadde vært den vanskeligste uten 
sidestykke i hans tid som sekretær. 
Utsettelser av planlagte slipp på grunn av 
dårlig vær, avlysning av slipp og endrede 
slippeplaner av ulike årsaker som lite antall 
deltagende duer, fronter med regnbyger, 
hauk og falk og solutbrudd. Mye av dette 
kunne opptre samme helg. Stort arbeid for 
å svare på søknader om dispensasjoner 
for kilometerkrav. Alle vedtak som er fattet 
i slippsesongen er enstemmige og 
godkjent av styret i NBF ved kontakt per e-
post. Grupper som har endret slipplaner 
innefor 5%-regelen på enkeltslipp eller i 
mesterskap hvor sammenlagt 
kilometeravstand er krav, har ikke behøvd 
å søke om dispensasjon da det er ifølge 
NBFs slippreglement. Tidligere har det 
vært Vestlandet som har hatt problemer, 
denne gang er det Østlandsgruppene som 
har fått problemene. Merarbeid for NBF, 
men verst for gruppene som rammes og 
må gjøre endringer. Fugleinfluensaen i 
Europa har vært alvorlig også i 2007 med 
utbrudd i kalkun og gåsefarmer i Tsjekkia, 
Tyskland og England av samme stamme 
av H5N1-viruset. Det antas at viruset ikke 
har kommet med villfugl. I Tyskland og 
Frankrike har det også vært påvist samme 
virustype blant noen få svaner som antas å 
ha fått smitten fra de store farmene. 
Skandinavia og Nord-tyskland har ikke hatt 
viruset verken blant tamfugl eller villfugl 
derfor har søknadene til Sverige, Danmark 
og Tyskland gått greit og blitt forelagt det 
regionale Mattilsyn for de grupper som har 
søkt om utenlandsslipp som har gitt de 
omsølte tillatelser. Sommeren 2007 
innførte det norske Mattilsynet en ny 
forskrift som er i tråd med EU-direktivene 
for behandling av fjørfe og andre fugler. 
Brevduer går under kategorien ”andre 
fugler” Det viktigste ved den nye forskriften 
er at ved utbrudd av fugleinfluensa i et 
område opprettes en risikosone i en sirkel 
på 3 km radius hvor det er meget strenge 
krav i forhold til arrangementer av 
utstillinger, markeder, konkurranser eller 
andre ansamlinger av fjørfe eller andre 
fugler i fangenskap. Observasjonssonen 
ved utbrudd legges til en sirkel på 10 km 

rundt utbruddet. Her er det de samme 
restriksjoner som i risikosonen men man 
kan få tillatelser til transport av blant annet 
brevduer. Risikosonen og 
observasjonssonen til sammen utgjør et A-
område. Utenfor 10km-sonen kan det 
opprettes buffersoner (B-områder) for å 
verne andre områder for spredning av 
fugleinfluensavirus. De samme områder 
gjelder i hele EU og derfor også i Danmark 
og Sverige, men gjelder i Norge først fra 
juni 2007. 

4.  Sekretær la fram NBF og SBUs 
premieresultater for 2007.  Påpekte at 
konkurransen i SBU-mesterskapene var 
svak fra NBFs side i 2007 da mange 
lengre slipp var avlyst. I 
ungduelandskampen derimot konkurrerte 
Norge på nytt med gode duer og ble nr 2 
etter Danmark som ble Skandinavisk 
Ungduemester i SBU-landskampen. I NBF 
er det mangelfull deltagelse på de lengre 
distanser, hvor bare 3 grupper har 
resultater og disse har kun gjennom 1-2 av 
3 slipp. Det er også kun to juniorer som har 
oppnådd resultater for voksne duer og 2 
nye medlemmer for ungduer. Det ble noen 
rettelser fra gr.9 og gr.2 som ble godkjent 
av NBF og trykkes i resultatnummer av 
tidsskrift sammen med innkomne 
grupperesultater.  

5.  Framtidige oppmålinger i NBF-regi. 
Styret i NBF har besluttet at vi i likhet med 
DdB og SBF innhenter hvert slags 
koordinater ved hjelp av GPS og i egen 
regi beregner oppmålingene til 
medlemmene fra 2008. Øystein Knive som 
har utviklet vårt utregningsprogram mente 
at dette kunne legges inn i 
utregningsprogrammet slik at hver gruppe 
kunne hente inn de nødvendige 
oppmålinger i slippene fra og med 2008. 
Arbeidet med dette vil starte allerede 
inneværende år.  

6.  Hva er det som forstyrrer duenes 
orienteringsevne. NBF-sekretær 
redegjorde for nye forskningsresultater på 
brevduenes orienteringssans som kunne 
benyttes for å gjøre oppslipp av duer 
sikrere og forklare ”rare” resultater bedre. 
A) Fugler og spesielt brevduer har stor 
hjerne i forhold til kroppsvekten og har 
evne til å huske og lagre erfaringer som 
kan benyttes senere både i dueslaget og 
på kappflyvninger. B) Duene orienterer seg 
etter jordens magnetfelt ved at de kan 
måle størrelsen på jordas vertikale 
magnetfelt på ett bestemt sted.  Dette 
magnetfeltet er 0 ved ekvator og 70000 nT 
ved polene. Ved å sammenligne med solas 
stilling på himmelen og døgnvariasjonen 
av magnetisme mener man at duene kan 
peile inn hvor hjemmeslaget er.. C) 
Sekretærens teorier går ut på at alle 
forstyrrelser av orienteringsevnen kommer 
av forstyrrelser i jordas magnetfelt. Det 
skjer ved utbrudd på sola hvor magnetiske 
bølger og partikler slynges mot jorda i høy 
hastighet og gir et unormalt magnetfelt 
rundt jorda. Ved varmfronter, kaldfronter 
og inversjoner er det luftlag som gnisser 
mot hverandre og skapet statisk elektrisitet 
som også gir unormal magnetfelt i områder 
duene skal passere. Ved enkelte 
oppslippsplasser er det et unormalt høyt 
felt av jordmagnetisme som kan gi unormal 
magnetisme i over 1000 meters høyde 
over bakken. I dag har vi varsel for både 
varmfronter og kaldfronter og deres  
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bevegelsesretning. Vi har også fått varsel 
om når vi kan forvente at solutbrudd vil 
påvirke jordas magnetfelt, men ikke så 
nøyaktig tidsangivelse som ved fronter og 
ikke hvor stor påvirningen vil bli. Ved å 
sammenholde prognoser fra Space 
Weather og NASAA med 
øyeblikksituasjonen fra Tromsø Universitet 
kan vi holde igjen duer på et oppslippsted 
ved alvorlige magnetforstyrrelser. Slike 
advarsler kan sendes ut fra NBF til 
gruppene per e-post. 26 mai 2007 var det 
en unormal magnetpåvirkning som vi kan 
lese ut av gruppenes resultatlister har gitt 
spesielle resultater. Etter sekretærens 
mening er det ikke regnet, tåka, motvind 
eller liknende fysiske problemer for duene 
som lager hovedproblemene. Det er 
unormale endringer eller tilstander i jordas 
magnetfelt som gir de fleste duer 
orienteringsproblemer.  

7.  Kombinasjonsringer 2007. Etter en del 
spørsmål til å begynne med angående 
fotringenes størrelse og smuss i hullet til 
el-chipen, løste disse problemene seg ved 
at de nye fotringene hadde litt større hull 
enn tidligere og for de som ønsket det 
kunne det settes en plastpropp i hullet hvor 
chipen skulle sitte. Et større problem 
oppsto med el-chipen til 
kombinasjonsringen. For Unikon 
fungerte den nye og rimeligere el-chipen 
uten problemer. Det viste seg at dette ikke 
fungerte helt på Tauris-systemene. Den 
fungerte ved koding av duene og ved å 
kjøre treningsliste på de enkelte slags 
antenner, men det fungerte ikke ved 
innsetting av duer til slipp. Det arbeides fra 
NBFs side for å få dette i orden også for 
Tauris til neste sesong og våre Tauris-
eiere er lovet både fra Tauris-leverandør 
og chipleverandør at problemet skal løses. 
Styret hadde hele tiden spilt med åpne kort 
i forhold til forhåndsutprøving av chipen og 
innsparing for NBF og de enkelte 
medlemmer. Steinar Thowsen, gr.2 mente 
at NBF-styret hadde feilet. Ingvar Kluge, 
gr.8 mente styret ikke kunne lastes for 
chip-problemene. 

8.  Oppsummering av årets slipp: 
Gr.1: regnet med å ha en fin stamme med 
kappflygningsduer etter en flott 
ungduesesong i 2006. Av ulike grunner ble 
det færre duer på slippene etter hvert. 
Slipp fra Danmark og Tyskland gikk bra, 
men litt store transportkostnader per due 
på grunn av lavt antall deltagende duer.  
Gr.2: mente at falkeangrep på enkelte 
slipp sammen med den regnfulle 
sommeren var årsaken til en vanskelig 
sesong.                                                                                                                                                                 
Gr.3: meldte om 3 vanskelige slipp fra 
Danmark. Spesielt 26. mai fra Aalborg da 
det var østavind. Korte slipp gikk greit, 
lengre slipp fra sydlige Danmark og 
Tyskland var mer problemfylte.  
Gr.4: hadde hatt en trøblete sesong. Store 
problemer fra korte slipp. Fra Danmark og 
Tyskland få duer på slipp og ingen duer 
innen premietid. Ungduesesongen også 
dårlig. 
Gr.5: beste sesong på flere år. Mener 
duene har tilpasset seg falk og hauk. 
Gr.6: Ingen god sesong. Dårlig hjemkomst 
innen maksimaltid på slipp over 200 km. 
Ingen ungdueslipp, bare fellestrening.                                                                                                                                                                  
Gr.7: Vanskelige slipp. Stor variasjon fra 
slag til slag. 2 av 3 ungdueslipp sist på 
sesongen som i ”gamle dager”. 

Gr.8: Knallsesong. 13 gode slipp, ett 
langslipp uten resultat. 
Gr.9: Variert sesong. Slippsamarbeid med 
gr.14 har gått bra. Langslipp fra 
Røros/Duvberg ga problemer. Forsøk med 
enslipp på 300 km neste år. 
Gr.16:  Bare søroverslipp i Norge og 
Danmark i 2007. Bedre resultater i 
Telemark BF enn i Larvik.  
Alle grupper meldte om oppkast og det 
var påvist sopp i svelg og krås hos duene. 
Dette var påvist av autoriserte laboratorier 
på grunnlag av innsendte prøver. Dette 
kunne være en av årsakene til årets 
merkelige resultater/hjemkomster i flere 
slipp. Det ble en lang og fruktbar 
meningsutveksling som den enkelte 
gruppe må gripe fatt i med hensyn til 
orientering om tiltak i de enkelte slag og 
forsiktighet i forbindelse med 
transportkurver og slipputstyr hvor duer fra 
flere slag kommer sammen.   

9.  Gruppene la fram felles slippe- og 
transportplaner: På vegne av Gr.9, 14 
og 8: 11.06 Valdresflya.  21.06. Stadt. 
28.06 Røros og Hjerkinn. Gr.6 egen plan 
med start 10. mai.  Gr.5 starter midt i april. 
Gr.1 hadde lagt fram planer om en henger 
med plass til 1000 duer som transportvogn 
for slipp i Danmark og Tyskland. Duene 
skulle kjøres til Langesund og gå med 
ferge til Hirtshals. Etter drøftinger på 
lørdag la Steinar Thowsen fram en 
transportplan med forslag til slippsteder fra 
Danmark og Tyskland. 31.05 Aalborg. 
07.06 Aalborg, 14.06 Skanderborg, 21.06 
Aalborg og Padborg. 28.06 Aalborg. 05.07 
Aalborg og Hamburg. 12.07 Skanderborg. 
19.07 Aalborg og Hamburg. Da det ikke 
forelå noen prisvurderinger, 
opphentingsplaner og fastsatte fergetider 
var det usikkerhet omkring 
gjennomføringen av opplegget. Derfor ville 
gruppene ha et drøftingsmøte. NBF-
sekretær fikk i oppdrag å legge til rette for 
et slikt møte. (Det har gått ut melding til 
gruppene om at et slikt møte bør avholdes 
i Tønsberg en søndag før jul., etter ønske 
fra gr.3).  

10.   Dopingreglement i NBF.  Etter 
innhenting av reglementer fra Sverige, 
Danmark og Tyskland og med informasjon 
om hvilke institutter i Holland som 
undersøker dopingprøver (A og B-prøver) 
vil styret legge fram et utvidet forslag på 
Repr. møte slik at vi kommer på linje med 
andre land i dette spørsmål og får en 
kontrollordning som ikke blir altfor tungrodd 
i et vidstrakt land. 

11.  Redaktør av tidsskrift, Lars 
Corneliussen redegjorde for arbeidet 
med tidsskrift etter ett år. Hadde noen 
startproblemer med trykkeri og 
programvare. Synes at han hadde fått 
bedre tak på det etter hvert. Lite stoff fra 
gruppene ga mye lokalt stoff fra Oslo-
området, Savnet slipprapporter og omtale 
av gruppe og NBF-vinnere. Ønsker 
tilbakemeldinger med ros og ris i 
redaktørjobben.  WEB-redaktør ønsker å 
fratre fra 1.1.08. Jonny H. Olsen vil 
overlappe den siste tiden. NBF-styret 
kommer tilbake til saken etter møtet i 
desember. 

12.  Sekretær i Dommerklubben, Kjell 
Ellefsen la fram planer for 
utstillingssesongen 07-08  Etterlyste felles 
samling av skandinaviske dommere som 
ble vedtatt på forrige årsmøte i SBU. 

Samling av norske dommere finner sted 3-
4 november på Letohallen. Styret i NBF 
hadde gått inn for at søknad fra gr.3 om 
egen åpen utstillingsklasse uten flygekrav, 
burde overlates fra Formannsmøte til 
NBFs Dommerklubb på deres samling. 
Formannsmøte vedtok å delegere 
avgjørelsen til NBFs Dommerklubb.   

13.  NM 2007, en prøveordning.  Etter en 
analyse av årets resultater la styret i NBF 
sitt syn. I den fase NBF var inne i var det et 
klokt vedtak i 2007 om ikke å ha slipp 
lenger enn 400 km. Derimot mente styret 
at 100 km var for kort til å kunne danne et 
grunnlag for NM-konkurransen. Styret 
mente at flere grupper hadde så store 
avstander mellom slagene at 100-kmslipp 
kunne bli urettferdige. Styrets syn fikk ikke 
gjennomslag på Formannsmøte. Det var 
kun ytringer for å beholde det slik som det 
var i 2007 og hvis grupper ikke ønsker 100 
km som distanse kunne de anmelde lengre 
distanser hvis det ga urettferdige forhold i 
den gruppe. Styret i NBF vil derfor ikke 
foreslå endringer i NM for 2008. 

14.  SBU-mesterskapet 2008. NBF-styret vil 
legge fram forslag på SBU-møtet neste år 
om nedkorting av lengste distanse i 
Skandinavisk Mesterskap. Styret fikk full 
støtte av Formannsmøte til dette. 

15.  Grupperepresentantene har ordet: Gr.8 
hadde sendt inn 4 spørsmål som de ville 
ha svar på. Spørsmål: Noen grupper korter 
avstand inn. Bør den enkeltes avstand 
komme fram. Svar: Det er kontrollkomiteen 
i den enkelte gruppe som har ansvaret for 
at anmeldte slipp har korrekt avstand. (Se 
slippreglementet og 5%-regelen) Den 
enkeltes avstand ligger i gruppene og NBF 
har sjekket og fått svar der hvor andre 
grupper har tvilt. Andre spørsmål var 
besvart under redegjørelsene og nærmere 
gjennomgang ble det ikke tid til. Jan 
Magnussen mente at små grupper måtte 
inngå flygesammenslutninger for å få nok 
slag i NBFs mesterskap. Steinar Thowsen: 
Vi må ha mer foredrag hos hverandre i 
gruppene. Felles temakvelder. Fest og få 
med nye medlemmer på slike tilstelninger. 
Lære mer om sopp hos duer, duestammer, 
flygesystemer og ernæring.               

16.  Gr.3 v/Terje Hjelmås la fram planene for 
neste års SBU-møte, SBU-landskamp. 
Representantskapsmøte med 
landsutstilling i Kristiansand den 8. -10. 
februar. Han henviste til annonse i nr. 6 av 
tidsskriftet. Gr.3 legger opp til dametur på 
lørdag. Slagbesøk og foredrag av Henning 
Jørgensen på fredag. Stor dueauksjon på 
fredag. Annonse i nr.8 av tidskrift.  

17.   President Tom Corneliussen takket for 
gode forhandlinger og ønsket den 
enkelte vel hjem. Det var et ønske fra 
gruppene at Formannsmøte i 2008 ble 
avsluttet kl. 14.00 
 
Ved protokollen: Per-Kristian Hansen. 
 
Frist for innsending av forslag til 
representantskapsmøte skal være 
mottatt senest 5. desember 2007 for å 
bli behandlet. Behandles i NBF den 
9.12.07. 
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”Brevduesport” 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne 

    
Den internasjonale brevduestjernen 
som i dette nummeret av 
”Brevduesport” presenteres, fikk et 25 
år langt brevdueliv. ”Jonge Artiest” 
overlevde sin egen oppdretter, og ble 
bestefar til et uttall med 
kappflygningshelter. 
 

 

Brevduens ringnummer: 
Belgia-1982-6380170 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Blå 
 
Brevduens oppdretter: 
Jef, Luc & Nadia Houben 
 
Brevduens kallenavn: 
”Jonge Artiest” 
Eller på norsk: ”Den unge artisten” 
 
 

 
 
 
Når historien om det 25 år gamle livet til 
denne dua skal skrives, fylles både hjerte 
og tanker med en blanding av fascinasjon 
og vemod. Familien Houben har nemlig 
ikke bare opplevd å miste sin aller 
kjæreste due i året 2007, de har også 
mistet familiens ”brevduefar” Jef, og datter 
”Nadia”. Deres familienavn Houben er 
allerede blitt et varemerke i internasjonal 
brevduesport, og dette mye takket være de 
fantastiske flyge- og avlskvalitetene til 
”Jonge Artiest”. Jef Houben ble født i 1924, 
og har i store deler av livet holdt på med 
brevduesport. Intet var mer naturlig for 
hans to barn, Nadia (født 1953) og Luc, 
enn å delta i farens store lidenskap. Da 
faren, Jef Houben, døde i mai 2007 var det  

 
 
selvfølgelig trist nok for familien Houben, 
og mer trist ble det da datteren Nadia døde 
i august samme året, bare 53 år gammel. 
Det var på en måte skjebnens ironi at 
slagets stolteste due, skulle ”rusle” til de 
evige himmellag sammen med sine to 
kjære omsorgspersoner. Den gjenværende 
sønnen, Luc, har heldigvis en stor familie 
som alle er interessert i brevduesport, og 
sammen tar de opp arven etter hans far og 
søster. Luc skriver på forumsidene til 
internettsiden ”Pigeon Paradise” følgende: 
”Det virker som om det skjer noe trist her 
hver tredje måned. Etter at min far døde i 
mai, og Nadia i august, har nå også ”den 
unge artisten” gått bort. ”Jonge Artiest” 
døde natt til 14. november det samme året. 
Han nådde den fantastiske alderen til due  
 

 
 
 
å være: 25 år. Da blir det desto 
vanskeligere å skilles fra den. På Houbens 
dueslag går det nå 93 duer som alle er 
barnebarn under ”Jonge Artiest”, og alle de 
93 har vunnet en topp-10-plassering i 
konkurranser med en deltagelse på i snitt 
2620 duer. Det sier noe om stabiliteten til 
avlsegenskapene til denne dua. Tilhengere 
av Houben-duer skriver på det samme 
forumet: ”Den unge artisten” er ikke død, 
den har bare flydd til et høyere sted, hvor 
den har funnet hvile sammen med sine 
”caretakers”. Dette var ”Jonge Artiest” 
siste, og dermed også, svært symbolske 
flygning. 

 
Jef Houben: Født 1924, Død: 2007 

 Nadia Houben, Født: 1953, Død: 2007 

Bildet over viser ”Jonge Artiest” sin far: 
 ”De Artiest”. 
 
 
Flere internasjonale brevduestjerner? 
I nummer 6 av ”Brevduesport” annonserte 
redaktøren at neste ”stjerne” ut var den 
tyske superdua: ”Vos 74”, tilhørende H.W. 
Ritz. Da redaktøren ble tipset om historien 
til ”Jonge Artiest”, og at denne duas 
historie var mer dagsaktuell, ble ”Jonge 
Artiest” foretrukket framfor ”Vos 74”. 
Redaktøren har dessuten problemer med å 
finne nok informasjon og bilder om ”Vos 
74”. Kan noen hjelpe? 

De Jonge Artiest 
Belgia-82-6380170 
Jef, Luc & Nadia Houben 
Født: 1982, Død: 2007 


