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Fra innholdet:
• SBU-skriv

• NBF-skriv

• Jan Holsen

• G. Pettersen – 95 år

• Ingvar Kluge

• Rolf Tore Bolme

• Knut Austreim

• S & I Olsen, gruppe 3

• Øyvind Enerstad

• Jan Erik Baller

• Protokoll SBU

• Årsberetning NBF

• Referat 
representantskapsmøtet

• Landsutstillingen 2008

• Bilder fra årsfesten

• NBF regnskap

• One-loft race Larvik

• Catrysse ”de 45”

• Med mer… 
Forsidebildet: Jan Holsen har skrevet en artikkel om 
sitt møte med brevduesporten og hans tanker om 
brevduesporten i dag. Spennende lesing!
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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: Jonny Heimark Olsen 
E-Post: jonny.olsen@hjemme.no 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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: 52839060) 
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 i dette nummeret: 
� Side 17: Forside 
� Side 18:  
- Formalia, NBF / tidsskriftet.  
� Side 19:  

- Gratulasjoner 
- Redaktørens spalte 
- Presidentens spalte 

� Side 20:  
- SBU-beretning 2006/2007 
- Referat styremøte NBF 

� Side 21: 
- Historier fra en gammel 
brevduemann: Jan Holsen. 

� Side 22: Jan Holsen fortsetter 
� Side 23: 

- Jan Holsen fortsetter 
- Den utvalgte – epilog. 
- Ungduesesongen i gruppe 3 

� Side 24: G. Pettersen – 95 år! 
� Side 25: Ingvar Kluge 
� Side 26: 

- Rolf Tore Bolme 
- Utstilling i Haugesund 

� Side 27: Knut Austreim 
� Side 28:  

- Svein og Ingebjørg Olsen 
- Øyvind Enerstad 

� Side 29:  
- Øyvind Enerstad 
- Jan Erik Baller  

� Side 30: Jan Erik Baller 
Side 31:  
- Protokoll SBU-møte 
- NBF årsberetning 2007 

� Side 32: NBF årsberetning  
� Side 33: Referat årsmøte 
� Side 34: Takk fra gruppe 3 
� Side 35: Landsutstillingen 2008 
� Side 36 – 37: NBFs årsfest 2008 
� Side 38: Regnskap NBF 
� Side 39: Annonse ”one-loft race” 
� Side 40:  Catrysse “De 45” 
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Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med 

fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!    

 
95 år 
- Gustav Pettersen, Tønsberg BK 

13. april 
 
65 år 
- Tormod Fjellheim, Rolvsøy BK 

20. mai 
 
60 år 
- Tor Michelsen, Os BK 

29. april 
       
50 år 
- Jon-Helge Norseth, Oslo BK 

03. april 
- Sajid Ali Shah, Oslo BK 

04. april 
- Hilde Albech, Oslo BK 

20. mai 
 

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. 

 

    

Redaktørens spalteRedaktørens spalteRedaktørens spalteRedaktørens spalte    

Takker og bukker!Takker og bukker!Takker og bukker!Takker og bukker!    
 
Denne gangen kommer det en bråte 
med takk for både det ene og det 
andre, og det er jo ikke så mange ting 
som er så hyggelig som å kunne være 
takknemlig. 
 
Den første runden med takk, er å 
takke tidsskriftets bidragsytere, både i 
dette og i forrige nummer. Det 
begynner å bli flere av dere, og 
dermed blir det vanskelig å fortsette 
med den vanlige takkelisten, men alle 
skal bli nevnt og takket ved en 
anledning. 
 
Videre ønsker jeg å takke for sist. Og 
når var sist? Jo, det var noen flotte 
dager i Kristiansand den 8. – 10. 
februar. Det var jo et år siden jeg 
hadde sett flesteparten av de 
oppmøtte i Oslo ved forrige anledning,  

 
og da hadde jeg jo nettopp overtatt 
redaktørvervet. Det var derfor spesielt 
hyggelig å få positiv tilbakemelding 
direkte fra mange av leserne. 
 
Den siste takken blir derfor en takk til 
alle dere som i den siste tiden har gitt 
positiv tilbakemelding på tidsskriftets 
kvalitet. Det gleder både redaktøren 
og medlemmene som bidrar med 
tekst og bilder. Også disse fortjener å 
høre om den positive 
tilbakemeldingen bladet får. Jeg er litt 
redd for å skryte for mye av den 
positive utviklingen jeg har sett i det 
siste med tanke på tilgangen av stoff 
innsendt fra våre egne medlemmer. 
Dette i frykt for at bidragsytere, 
potensielle bidragsytere og 
undertegnede skal begynne å hvile på 
laurbærene. I følge navnforskere 
kommer navnet Lars, fra det greske 
Laurentius, som igjen betyr, ”den som 
bærer laurbærkronen”, så man må 
være forsiktig så man ikke tar til 
skade å hvile seg på denne. 
 
Dette nummeret måtte utvides fra 16 
sider, som er det normale, til 24 sider! 
Jeg måtte vente på bilder og referater 
fra årsmøte 2008, og derfor ble dette 
tidsskriftet sendt til trykkeriet noe 
senere enn planlagt. Snart kommer jo 
også neste nummer av ”Norsk 
tidsskrift for Brevduesport” ut, og 
nummer 3 er jo som kjent ringlisten. I 
det nummeret blir det ingen 
lederartikkel, så frem til dere leser 
redaktørspalten av nummer 4, så 
ønsker jeg alle lykke til med 
forberedelsene til kappflygning-
sesongen. Selv er slagfelleskapet jeg 
er en del av godt i gang med 
sammenparring, og det er jo liksom 
startskuddet for sesongen føler jeg, 
så nå nærmest sitrer jeg etter å 
komme i gang med treninger. 
 
Sportslig hilsen, redaktør Lars Corneliussen 

 
fornøyd redaktør fra festen i Kristiansand 

Presidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spalte    

 
Presidenten ønsker Frode Brakstad 
velkommen i NBFs styre. Her fra 
premieutdelingen i Kristiansand. 
 

Fra møter til dyrking av sporten 
 
Etter en hektisk periode som 
representant for NBF i forskjellige 
internasjonale brevdue-
sammenhenger i januar og februar 
måned, ser jeg nå frem til å bedrive 
det vi alle ser fram til i de kommende 
måneder; nemlig avl og kappflygning. 
Jeg ser tilbake på et hyggelig og fint 
arrangement i Kristiansand, 8. -10. 
februar dette året, og benytter 
anledningen til å takke både 
arrangørene i gruppe 3, og de 
fremmøtte representanter, utstillere, 
dommere og øvrige gjester. Spesielt 
hyggelig var det å være vertskap for 
våre skandinaviske venner i SBU. 
Likeledes var det også hyggelig å få 
besøk fra det tyske forbund, ved 
president Horst Menzel med frue. 
  
Jeg vil nok en gang takke avgått 
styremedlem Kurt Schultz for hans 
virke for NBF, samtidig som jeg 
ønsker nytt styremedlem Frode 
Brakstad velkommen i styret. Frode 
har allerede, med fullmakt fra styret i 
NBF, innledet en dialog med 
Mattilsynet angående formaliteter som 
må på plass før kappflygning-
sesongen tar til. Av det jeg kan forstå 
bærer dialogen preg av en positiv 
løsning for våre konkurranser. Frode 
har også innført teknologiske 
løsninger hva styremøter angår. 
Gjennom å bruke telefonmøter 
og/eller den nettbaserte teletjenesten 
”Skype” kan styret i NBF opprettholde 
en tettere og økonomisk gunstig 
kommunikasjon.Det er mange 
forbundssaker jeg kunne ha kommet 
inn på i denne spalten, men kjenner 
jeg forbundets sekretær riktig, er det 
hele behørig dokumentert i diverse 
møtereferater. Lykke til med årets avl 
og forberedelser til årets 
kappflygningsesong.  
 
Tom Corneliussen, president NBF. 
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Årsberetning for SBU Årsberetning for SBU Årsberetning for SBU Årsberetning for SBU 

2006200620062006----2007200720072007    
 
Styret har hatt følgende 
sammensetning i toårsperioden: 
- President: Tom Corneliussen, Norge   
- 1.Visepresident: Hans Petterson, 
Sverige 
- 2.Visepresident  Erik Dybdahl, 
Danmark  
- Kasserer Erik Rasmussen, Danmark  
- Sekretær Per-Kristian Hansen , Norge. 
 

2006 
Årsmøte i SBU ble avholdt den 3 
februar 2006 på Pejsegården Hotel, 
Brædstrup i Danmark.  
Det ble ingen SBU-landskamp med 
utstillingsduer  i 2006, da Norge ikke 
fikk lov å avholde uttagninger og 
Landsutstilling på grunn av trussel om 
fugleinfluensa.  
Etter forslag fra SBU-kasserer Erik 
Rasmussen ble unionens 
regnskapsår fra 1. desember til 30. 
november. Kasserer foreslo også 
endring statuttene for 
Ungduelandskampen slik at 
arrangørlandet kjøper inn premien til 
en verdi av 1000 kr i arrangørlandets 
valuta. Begge forslagene ble 
enstemmig vedtatt.  
NBF foreslo  
- 1. Hvert lands slippreglement gjelder 
ved innstilling til SBU-premier hvis 
ikke annet er nevnt i premieklassens 
statutter.  
- 2. Slippreglementet til det 
arrangerende land gjelder i SBU-
landskampen.  
- 3. Når anmeldt slipp til SBU-
premiering blir avlyst, kan nytt slipp 
anmeldes til sitt forbund før nytt slipp 
finner sted.  
De 3 saker ble vedtatt. 
SBF ønsket diskusjon omkring 
uklarheter ved SBUs reglement. Det 
munnet ut i følgende forslag som ble 
vedtatt: Hvis et anmeldt slipp til SBU 
ikke lar seg gjennomføre og blir 
omdirigert til annen slippstasjon, må 
nytt slipp anmeldes hvis det nye 
slippstedet er kortere enn 10% av 
krav til avstand ved anmeldelse.  Da 
de 3 SBU-land hadde ulike nedre 
grense for junioralder, ble denne 
nedre grense vedtatt fjernet. 
Aviær influensa la en klam hånd 
over skandinavisk brevduesport i 
2006. Både Norge og Sverige fikk 
sent i mai tillatelser til flygninger, 
mens DdB kom så sent i gang at store 
deler av kappflygningssesongen 
måtte avlyses. Det medførte igjen at 
kun Sverige og Norge kunne 
konkurrere om SBU-premiene i 2006.  

Den svenske Ordförande Hans 
Petterson ble Skandinavisk Mester i 
2006. At en forbundsleder blir 
Skandinavisk Mester er historisk og 
forteller oss at dyktige ledere også er 
dyktige i sitt brevduehold å tar ut de 
riktige duene til mesterskapene. De 
norske slagene Snorre Lindberg og 
Marianne Walente tok 
Langdistansemesterskapet og Waaler 
/ Helgesen hadde beste 
skandinaviske Essdue. 
 

2007  
Et nytt år og nye muligheter i 2007 
uten aviær influensa i de 3 SBU-
land. En normal sesong så derfor ut til 
å ligge til rette for brevdueentusiaster. 
Det kan i ettertid se ut som om dårlig 
vær med lavtrykk og fronter og derav 
følgende regnvær sammen med 
solutbrudd, samt hauk og falkeangrep 
har gjort seg gjeldende i Skandinavia. 
Norske grupper og danske seksjoner 
som hadde slipp fra Sverige måtte 
etter hvert avlyse da duetallet til 
konkurransene sank betydelig.  
Danmark tok alle SBU-premier for 
voksne duer i 2007. Hans 
Schaugaard ble Skandinavisk 
Mester, Rikke & Teddy ble SBUs 
Langdistansemestre og hadde også 
beste Essdue i SBU med DAN 014-
04-0900. 
Peter Andersen og Bjarne 
Pedersen hadde en god hånd om 
SBU-landskampen fra slaget i 
Hasselager og loset de svenske, 
norske og danske duer gjennom et 
godt treningsprogram slik at det ble 
en vellykket finaleflygning fra Marne 
på 235 km. Danmark ble beste nasjon 
foran Norge og Sverige. Finalen ble 
vunnet av Johansson & Steen fra 
Sverige mens Johannes Marcussen 
fikk beste Essunge på 3 flygninger 
hvorav finalen var en av de 3. 
 
I 2007 deltok alle 3 SBU-land i VM i 
Belgia. I finalen fra Tours 420 km ble 
Steinar Thowsen, Norge nr 5, M & C 
Hansen, Danmark nr 13 og Li Shu 
Lin, Sverige nr 56 for å nevne hvert 
lands beste resultat. 
Kasserer Erik Rasmussen har som 
alltid god kontroll over utgifter og 
inntekter.  For perioden blir det et 
underskudd på litt over 2000 kr 
Medlemstallet synker med over 150 
medlemmer i perioden. I NBF med 
hele 12% på 2 år. Hvis 
omkostningene også øker, bør en 
kontingentheving vurderes på SBU-
møte i 2010.   
Våre veterinærmyndigheter har fått 
sikrere holdepunkter for at brevduer 
ikke utgjør noen stor fare for 

smittespredning og har innført felles 
regler vedtatt av EU-kommisjonen 
som gjør det mer forutsigbart enn 
tidligere hva som skjer når H5N1-
viruset opptrer. Det er et godt 
samarbeid mellom svenske 
Jordbruksverket, danske 
Fødevarestyrelsen og norske 
Mattilsynet som lover det beste for 
framtidige flygninger over grensene. 
Det har vært god kontakt og godt 
samarbeid mellom SBU-landene om 
kappflygninger og innhenting av de 
nødvendige tillatelser  hos de 
respektive myndigheter for 
grensepasseringer.  
Det er i 2007 bygd nye slaganlegg i 
Larvik, hvortil det innbys til ny 
ungduelandskamp mellom Sverige, 
Danmark og Norge i 2008.  
 
Per-Kristian Hansen, SBU-sekretær 
 

Referat Referat Referat Referat ---- styremøte NBF styremøte NBF styremøte NBF styremøte NBF    
Quality Resort Hotell, Kristiansand 
10.02.08    
 
1. NBF-styret evaluerte årsmøtedagene i 
regi av gr.3 og fant arrangementet helt 
topp på linje med det beste som er 
arrangert til nå.  
2. Utfordringer fra Mattilsynet, 
dyrehelseledelsen med hensyn til 
helseattest til utstillinger og kappflygninger. 
Sekretær sa ifra at med så mange saker 
som skulle klargjøres for SBU og NBF 
framover måtte en annen i styret ta de 
nødvendige kontakter å få de nødvendige 
klargjøringer for sesongen. Det nyvalgte 
styremedlem  Frode Brakstad tok på seg 
dette. 
3. Det innskjerpes overfor gruppene at de 
skal sende inn samleskjema for 
paramyxovaksinering både for ungduer og 
voksne duer og påpeke at alle duene i 
brevduebesetningen skal vaksineres.  
4. Tom hadde inngått avtale med SBF om 
transport til VM i Tyskland siste uke i april 
dette år. Viktig å få ned transportutgiftene 
og en rask transport fram til VM-slaget. 
5. Gr.5 bekreftet at de tar repr.møte og 
Landsutstilling i Bergen i 2009.  
6. Følgende gavepremier ble satt opp for 
2008 : 
- Kl.1. Det tyske Forbunds Ærespremie. 
- Kl.3: DdBs gavepremie fra 2008 til 1. 
premievinneren. 
- Kl.5. Dion Esman Larsens gavepremie 
settes opp som Vandrepremie. 
- Kl.10 Svenske Brevduveförbundets 
gavepremie (glassbolle) som 1. pr til 
vinneren.  
- Kl.16. 1. pr til Sprintmesteren 08. DdBs 
glassbolle (fra 07) 
- Sammenlagt kl. 3 + kl. 10 i poeng. SBFs 
gavepremie (fra 07) 
7. DdB og SBFs duer til SBU-landskampen 
skal leveres mellom 1 og 8 juni med 
helseattester og stamtavler.  
8. Neste møte søndag 13 april på 
Gardermoen.    
Ved protokollen, Per-Kristian Hansen    
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Historier fra en gammel Historier fra en gammel Historier fra en gammel Historier fra en gammel 

brevduemannbrevduemannbrevduemannbrevduemann    

---- Jan Holsen Jan Holsen Jan Holsen Jan Holsen    
 
Det var sommeren 1946 det begynte. Jeg 
var 11 år gammel og bodde på Veland. Min 
bestefar kom hjem fra Bergen med noen 
duer. Det ble våkenatt første natten p.g.a. 
spenning. Neste morgen var jeg oppe før 
hanen gol for å se på duene. Min bestefar 
hadde hatt duer i sin ungdom, og hadde 
nok fremdeles dragning mot disse flotte 
fuglene. 
 
 
Tekst: Jan Holsen 
Foto: Hans datter 
 
Jeg minnes han kunne sitte lenge å betrakte 
dem, eller nyte dem. For det var det han 
gjorde. Senere kunne han komme med 
kommentarer om enkelte av dem.  
 
Bestefar 
Nå er det over 100 år siden ”besten” drev 
med duer i Sandviken, der han vokste opp. 
Som i dag, var det også den gang stor 
båttrafikk til Bergen fra landene rundt 
Nordsjøen, ikke minst fra England. Med disse 
båtene kom det inn duer. Duer som var 
kommet på avveie, men som ble fanget og 
avlet på i Bergen. De første duene jeg fikk 
var vel stort sett etter slike duer, som også 
kunne være krysset med byduer, eller 
”taksjabber” som byduer blir kalt her i Bergen. 
Etter hvert fikk jeg tak i mer renavlede 
brevduer, som jeg begynte å trene litt lenger 
vekk etter hvert. Glemmer ikke første gang 
”besten” tok med seg fire duer til Bergen, 
som han skulle slippe dagen derpå. Dette er 
en strekning på litt over tre mil i luftlinje, 
Bergen – Veland. Duene ble sluppet dagen 
etter, mens jeg satt på skolebenken. Kan 
godt tenke meg at all lærdom fra lærerens 
side fløy mine ører forbi, mens mine tanker 
fløy sammen med duene på slipp. Da 
skoledagen var slutt, løp jeg i stor spenning 
hjem for å sjekke slaget. Og sannelig; der 
satt de alle fire! Min far, som også hadde hatt 
duer i sin ungdom, fortalte at duene hadde 
kommet for flere timer siden.  
 
En ekte brevdue 
Etter dette ble det mange småslipp, sommer 
som vinter, hver gang en anledning bød seg. 
Slippkurv var et ukjent begrep, men kartonger 
i alle fasonger gjorde samme nytten. 
Dueslaget mitt den gang hadde vært et 
hønsehus tidligere. Målene var ca. 1,30 x  
2,50 m. Høyden var 2 m. Slaget var ikke 
isolert, men det var enkel forhudningspapp 
under kledningen. Ellers så var veggene 
kalket innvendig, derfor var det ganske lyst 
inne. Kalken var ikke bare for å få det lyst, 
den var også med på å holde utøy borte. En 
dag på ettersommeren i 1946 satt det 
plutselig en fremmed due på slaget. Den var 
ikke helt lik mine duer, og den hadde også 
ring på foten, noe som gjorde det ekstra 
spennende. Om kvelden gikk den inn på mitt 
slag, og på ringen stod det: Bergen 46-1760. 
Dette ringnummeret glemmer jeg aldri. Duen 
tilhørte Einar Sund Madsen, som var 
bankmann, og bodde på Kalfaret i Bergen. 
Han fikk duen tilbake, og som belønning fikk 

jeg en hunndue. Denne hadde ringnummer: 
Bergen 46-1769. Denne duen kalte vi for 
”brevduen”. Duen som kom inn til meg den 
gangen var sluppet fra Espevær. Året etter 
ble duen sendt til Kristiansand, og kom da 
hjem til slaget sitt uten problemer.  
 
Blått dueslag 
Duene mine gikk fritt hele året. Om 
sommeren og høsten ble det nokså blått 
rundt huset og inne på slaget av alle 
blåbærene duene spiste. Dette gjorde dem 
sikkert godt. Kan ikke huske at det noen gang 
var en syk due på slaget. Salt og mineraler 
fant de i fjæren, der hele flokken fløy ned rett 
som det var, trippet rundt om og forsynte seg 
med det de trengte. Det var sunne og friske 
duer, men så var ikke slaget overbefolket, 
toppen 12 til 15 duer. Når det gjelder rovfugl, 
så var jeg lite plaget i 40-50 årene. 
Hønsehauken var nok etter duene av og til, 
og spurvehauken hadde jeg også besøk av, 
men det var ikke mange duer som ble 
haukemat disse årene. Angående falk, så var 
det en gang høsten 1949, at jeg regner med 
det kunne være falk jeg så. Den prøvde seg 
på tre duer som var et par hundre meter 
oppe. Som et prosjektil slo den etter en due, 
men bommet. Så var den borte, alt var over 

på et sekund eller to. De siste årene er 
situasjonen forandret: Nå ser vi falken ofte, 
både sommer og vinter. 

 
Dollarprinsessen 
Våren 1954 ble jeg innkalt til militærtjeneste, 
og var noen måneder i Horten, men om 
høsten ble jeg overflyttet til Bergen. Der 
besøkte jeg duefolk av og til, og ble bedre 
kjent med duefuter i regionen. Når jeg fikk 
anledning reiste jeg hjem til Veland og duene, 
som min far passet. I 1957 flyttet Kari og jeg 
inn i nytt hus her på Veland, hvor vi 
fremdeles bor. I huset var det et soveværelse 
som ikke var innredet, der hadde jeg noen 
duer første året. Så bygget jeg nytt slag, og 
duemannen Arne Olsen skaffet meg en del 
nye duer. Kan huske at jeg fikk noen unger 
etter en due som ble kalt for 
”Dollarprinsessen”, og jeg tror det var flere 
eiere til denne duen. Etter navnet å 
bedømme hadde antagelig gutta betalt dyrt. 
Hvor denne duen kom ifra, eller hvilken 
avstamning den var av, aner jeg ikke. Det var 
lite snakk om avstamning den gang. Etter 
hvert ble jeg litt med på slippene, og fikk duer 
hjem fra Rørvik i nord, Flensburg i syd og 
Stockholm i øst. Men premier ble det lite av 
(fortsetter på side 22 / 23 ) 
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dessverre. Når det er sagt, vil jeg tilføye: 
det som i bunn og grunn betyr mest for 
meg, er at duer kommer hjem. Og var det 
lange slipp, så var jeg like glad om det tok 
dagevis før de kom. Ja, om det gikk uker 
før en savnet due i sin bestrebelse klarte å 
komme hjem, så var den like velkommen 
som de andre. Selv fikk jeg en varm 
følelse av glede ved gjensynet. 
 
Knust mais 
Etter krigen og frem til 60-årene fõret jeg, 
og sikkert de fleste andre duefolk, stort sett 
med knust mais. Det var hele sekker med 
knust mais, - 50 kg i hver sekk. Etter hvert 
fikk vi tak i litt annet fôr, som erter og 
durra. Jeg hadde en bekjent som arbeidet i 
Heggernes Valsemølle, og han skaffet litt 
andre fôrsorter av og til. Dette var sikkert 
bra for duene, men i grunnen så ser jeg 
ikke noen forskjell på duene den gang og i 
dag. Skal ikke uttale meg om fjærkvalitet, 
men vitaliteten var den samme som nå.  
 
Første møte med rovfugler 
Fra begynnelsen av 60-årene ble jeg mer 
og mer plaget av hønsehauk. Den kom her 
om høsten i oktober – november, og jaget 
etter duer frem til midten av april året etter. 
Om sommeren så jeg den ikke. Mistet alltid 
noen duer i vinterhalvåret. Så var det en 
kald februarmorgen i 1967 at jeg kom inn 
på slaget og fant nesten alle duene døde. 
De lå utover gulvet uten hode. Hva kunne 
det være for slags rovdyr som hadde vært 
på besøk? Mener å huske at det var tre 
levende duer igjen av noen og tyve. Neste 
morgen satt det en kattugle med store, 
troskyldige øyne i et vindu i slaget. Nå var 
den fanget, jeg hadde satt grill i 
utflygningen. I dag henger ugla utstoppet 
på veggen her. I og med at jeg hadde 
mistet så mange av de gode duene som 
jeg hadde bygget opp i løpet av mange år, 
så mistet jeg litt av gløden med dueholdet. 
At rovfuglplagen ble stor, gjorde etter hvert 
sitt til at jeg våren 1972 sluttet med duer. 
Den besetningen jeg hadde igjen ga jeg til 
noen ungdommer her i distriktet som 
hadde startet med duehold. Så gikk det 
nesten tretti år fra 1972 – 2001.  
 
Fangst i Byparken 
Selvsagt hadde tanken på duer streifet 
meg mer enn en gang, ikke minst hver 
gang jeg gikk i Byparken og stoppet opp 
for å kikke på parkduene. Så var det en 
dag mens jeg sto der i parken at jeg så en 
due med ring på foten. Tror det var det 
som gjorde at interessen ble vekket på ny. 
Er det noen som har hørt: ”en gang duer, 
alltid duer”?  Nå var jeg moden for duer 
igjen, men hvor skulle jeg få duer ifra? Jeg 
hadde mistet kontakten med duefolket jeg 
kjente før i tiden, så derfor rustet jeg meg 
ut for en tur til Bergen og Byparken. Dette 
var 2. påskedag 2001. Jeg hadde med 
meg et stort hundebur til å ha duer i. Så 
hadde jeg med meg et helt fullkornbrød. 
Nå var det tretti år siden jeg eide duer sist, 
samtidig var jeg blitt tretti år eldre, men 
likevel kunne jeg kjenne iveren og gløden 
komme tilbake. Så satt jeg der i parken, i 
en litt sur vind, men i en god gammel 
pjekkert. I denne var det som det er i ”Vår 
Herres” lommer: rikelig med plass til en 

skikkelig fangst. Alt var over på en liten 
stund fordi taksjabbene var så sultne. Så 
ble hundehus til duehus, og etter ca. en 
måned var det tre par som enten hadde 
fått egg eller unger. Av de tolv duene jeg 
fanget var det syv som ble tam her, de 
andre fem forsvant.  
 
Luftens baron 
Klekkingen gikk fint, og utover sommeren 
tok jeg flere kull av disse parene. Duene 
fikk gå fritt hele sommeren og utover 
høsten. Det var ikke en rovfugl å se før 
langt ut i november, da var det 
hønsehauken som begynte å bli 
nærgående. Men da holdt jeg duene mer 
inne, slapp de bare ut av til, og det gikk 
bra.  Så kom våren 2002. Da fikk jeg 
merke forskjell på det å ha duer før i tiden, 
og det å ha duer i dag. Nå tror jeg de fleste 
duefolk aner hva jeg sikter til. Ungene etter 
byduene var kommet på vingene, de lekte 
seg fritt fra morgen til kveld. Så en dag i 
begynnelsen av juni var to av ungene 
vekke. Hva i all verden kunne dette være? 
Jeg begynte å skule stygt til naboens katt, 
den hadde vist sin interesse ved flere 
anledninger. I og med at duene gikk fritt, lå 
de ofte å koste seg i gresset, særlig når 
det var sol. Men det virket rart at pus skulle 
ha tatt to duer samme dag, i og med at 
den ikke kunne ha vært inne i slaget, der 
jakten hadde vært enklere for han. Vel, vel, 
- dagen etter kom svaret som lyn fra klar 
himmel. Det var en stille og klar 
junimorgen. Jeg åpnet for duene, og de 
gikk på vingene. Så kom luftens baron, 
vandrefalken. Duene ble spredt alle veier. 
Noen var helt forskremte og tok peiling 
tvers over fjorden, andre slo seg ned i 
busker og trær. Men innen kvelden kom så 
var alle duene tilbake, riktignok var det en 
som var revet i siden. Dette var første 
gang jeg med sikkerhet fikk oppleve 
bekjentskap med vår nye følgesvenn 
vandrefalken, som jeg har hørt og lest så 
mye om. Det er en flott og imponerende 
fugl og et virkelig syn å se i flukt. Og som 
jeg har fått mer forståelse for, på tross av 
at den har ødelagt så mye for 
brevduesporten. Men for å overleve så må 
den jakte for seg og sine. Bare så synd at 
det skal gå så hardt ut over våre kjære 
duer som vi får oppleve så mye fint og 
spennende med, både på godt og ondt.  
 
Belgiske og danske 
Sommeren 2002 kom jeg i kontakt med 
medlemmer i Nordhordland Brevdueklubb, 
og meldte meg inn der. Om høsten samme 
år kvittet jeg meg med de løse fugler fra 
Byparken, og fikk nye duer fra Danmark og 
Belgia. Året etter d.v.s. vinteren -03 ble en 
spennende tid i og med at nå hadde jeg 
femten par som jeg satte sammen siste 
dagene i februar. Nå var jeg ikke noen 
ungdom lenger, men gleden over å eie et 
dueslag med så mange fine duer som 
struttet av energi og parringslyst, den var 
like stor som da jeg var yngre. Tenker av 
og til på at det å kjenne en slik glede over 
å være sammen med duene, nyte synet av 
disse flotte, stolte fuglene, fôre dem og 
stelle så godt en kan med dem, det skaper 
en veldig livsglede. Det er også en faktor 

som er med på å forhøye livskvaliteten og 
forlenge livet. Mener nå jeg. Nok om det.  
 
Slik gikk det 
Sammenparingene gikk fint og uten 
særlige problemer. Seksti ringer ble kjøpt 
inn, for nå skulle det avles stort, i tilfelle jeg 
skulle miste noen på grunn av rovfugl. 
Første kullet hadde vært ute og luftet 
vingene en tid, og det så ut til å gå bra, 
men så begynte falkeparet å operere 
sammen. I løpet av sommeren og høsten 
hadde jeg mistet 38 unger og 5-6 voksne. 
Av dette første kullet hadde jeg mistet 
mesteparten, derfor avlet jeg langt utover 
ettersommeren. I slutten av september 
stengte jeg slaget. Første april 2004 åpnet 
jeg opp for burfuglene, det gikk fint utover 
våren. Duene fikk noen treningsturer, men 
jeg mistet noen på disse treningene. Så 
begynte konkurranseslippene. Jeg fikk 
duer hjem, men mistet altfor mange. Noen 
kom hjem, revet av rovfugl. 
 
Mine tanker 
Etter hvert har situasjonen blitt verre og 
verre for meg når det gjelder hjemkomst av 
duer fra slipp. Om det er fra korte 
treningsturer eller fra lengre slipp, så 
uteblir altfor mange duer. Slik forholdet er 
på Vestlandet i dag mener jeg at 
brevduesporten mer eller mindre er 
ødelagt, eller vi kan nesten si håpløs. 
Dette høres selvfølgelig svært pessimistisk 
ut, men når jeg sier nesten håpløs, så er 
det fordi at jeg likevel tror det kan bli en 
bedring på sikt. Nå er jeg ingen ornitolog, 
men jeg har alltid fulgt med i mangt som 
skjer i naturen. Jeg har sett en god del, og 
tenkt mitt. Så hvis jeg får lov å komme med 
mine tanker høylytt, da blir mine utsagn 
slik:  
1. I 2001, da jeg begynte igjen med duer, 
gikk duene fritt her hele sommeren, uten at 
det var en rovfugl å se før langt ut i 
november. 
2. 2002 var antagelig første året falkeparet 
hekket her, i og med at de ikke hadde vist 
seg året før. Dette første året fikk de tre 
falkeunger på vingene. 
3.  I 2007 fikk falkeparet kun en unge på 
vingene. Samtidig har jeg aldri tidligere 
sett falkene så desperate og nærgående 
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etter duene mine. Dette tyder på at det var 
lite av andre byttedyr å jakte på i 2007. Derfor 
er jeg spent på om det blir hekking av falken 
her i 2008. 
4. For bare få år siden var det masse terner 
her. Ja, en følte at det vrimlet av dem rundt 
holmer og skjær, tror at det måtte være flere 
hundre som hekket her i fjorden. De siste par 
årene har det ikke vært en terne å se. Det er 
ikke bare terner som har uteblitt, men også 
ringduene, som på samme måte hekket 
overalt her. Husker godt høsten 2001 da jeg 
startet med duer igjen. I slutten av september 
og begynnelsen av oktober var det store 
flokker av ringduer som samlet seg til trekk 
her i området. Etter hvert har også disse 
uteblitt, og faktum er at nå i høst var det ikke 
en eneste flokk av ringduer å se.  
 
Ulven i Canada 
Jeg skal prøve å være forsiktig i mine 
uttalelser og medgir at dette selvfølgelig ikke 
er forskningsresultater, men basert på 
betraktninger av en lekmann. Det ligger meg 
nært å tro at det er vandrefalken som er 
årsak til situasjonen som har oppstått. For 
meg faller alt så klart sammen med dens 
ankomst her i vårt distrikt, samtidig som vi 
har fått tilbakegang av andre arter. Håper at 
det er lyset i tunnelen jeg har sett, og at vi 
kanskje kan få en bedring på sikt. Personlig 
tror jeg at vi i dag har en ubalanse i vår 
fauna. Nå har jeg lyst å sammenligne vår 
situasjon med en øy i Canada. Der var det en 
stor bestand av hjortedyr, men ikke ulv. Så 
ble det satt ut noen ulver på øya, og 
ulvebestanden vokste seg stor på få år. 
Hjortebestanden brøt sammen. På grunn av 
lite byttedyr ble ulvebestanden sterkt 
desimert (få ulver tilbake). Så begynte 
hjortebestanden å vokse igjen, og det ble 
balanse og stabilitet mellom ulv og byttedyr. 
Alt i naturen er så viselig laget at det er bare 
naturen selv som kan styre og mestre dette 
fenomenet, derfor bør vi være forsiktige med 
menneskelige inngrep i dyreriket.  
 
Optimist 
Nå sist sommer har det gått atskillig bedre 
med ungduene mine. Har bare mistet noen få 
unger til falken, enda den var etter duene så 
å si hver dag i hekketiden. Når ungduene ble 
sluppet ut om morgenen forsvant de straks i 
horisonten, men bare etter noen minutter 
kom de tilbake. Da var de enten splittet opp 
med en her og en der, eller hele flokken kom 
samlet med falken etter seg, ofte begge 
falkene. Likevel; det ser lysere ut nå enn i 
2002.Det ser og ut for at duene klarer seg 
bedre i nærheten av hjemmet enn når de blir 
sluppet et stykke hjemmefra. Antagelig har 
det med psyken å gjøre. Ja, hva må ikke våre 
duer bli utsatt for? En morgen nå i høst: 
duene hadde luftet seg en stund, og imens 
gikk jeg og skrapte gulv og reoler. Plutselig 
hørte jeg duene lettet med voldsomt leven, 
og like etter kom en due inn døråpningen 
med en ung hønsehauk etter seg. Hauken 
braste rett inn i en fôringskasse, men da den 
så meg var den snar å komme seg ut, - uten 
bytte. Hendelsen var så komisk at jeg måtte 
le høyt for meg selv. Ellers så har ikke falken 
vist seg siden midt i september 2007, så 
derfor har jeg i oktober / november samme år 
fått trent ungduene mine noen ganger opptil 
50 km. Godt ut i november ventet jeg på 
hønsehauken og like etter gjorde den sitt 
inntog. Det var en voksen fugl, som var så 

nært at jeg kunne se tverrstripene på brystet. 
Han gjorde to forsøk, men det ble ingen biff 
på han, heldigvis. Per dags dato vil jeg si at 
gleden ved å stå hjemme i tunet og vente på 
duer fra slipp, etter hvert har blitt til fortvilelse, 
i og med at mesteparten av duene uteblir. 
Hvor mange duer jeg har mistet siden 2001 
vet jeg ikke, men det er mildest talt altfor 
mange. Derfor har jeg ikke vært særlig med 
på konkurranseslipp, i alle fall ikke de par 
siste årene. Vi får håpe på bedring på sikt, 
slik at vi slipper å evakuere til andre 
himmelstrøk. 
 
Den som lever får se 
Nå har jeg skrevet og fortalt litt om min 
hverdag og mine år med duer her på Veland. 
For meg har det vært en stor glede å holde 
duer, men sorg hver gang jeg har mistet en 
spesiell due som jeg har hatt et nært forhold 
til. I dag vil jeg takke ”besten” for at han førte 
meg inn på duestien, der jeg har fått lære å 
dyrke denne fine sporten, med alle 
gledestunder den gir. Nå har jeg 56 duer og 
har sagt til min fru: ”Nå skal jeg trappe ned på 
dueantallet.” Dette har jeg sagt i et par år, 
men det er særdeles vanskelig å få det til. 
Den som lever får se hva fremtiden vil bringe. 
Sender en hilsen til alle kjente og ukjente 
duefuter. Hilsen fra Jan Holsen, 
Nordhordaland Brevdueklubb. 

    

DEN UTVALGTE DEN UTVALGTE DEN UTVALGTE DEN UTVALGTE ---- epilog epilog epilog epilog    

En brevdues beretning En brevdues beretning En brevdues beretning En brevdues beretning 

fra egg til gravfra egg til gravfra egg til gravfra egg til grav    
 
Noen vil kanskje huske en artikkel om den 
tøffe dueungen 68 (se vedlagt bilde tatt på 
25 dagers dagen) første levedager. Den 
stod i Brevduesport tidlig i våres i fjor 
(2007). Tanken var at den fremmelige 
ungene skulle skrive artikler i en serie 
som spente fra de første levedager, via 
ungdueflyvninger, vinterens utstillinger 
og årene som voksen due. 
 
Tekst: Høvdingen 
Foto: Høvdingen 
 

Men ak og ve, det gikk troll i ord. Den 
utvalgte ble nettopp det. 30. juni var det en 
vandrefalk etter ungedueflokken… og gjett 
hvem den valgte ut? Ja, nettopp. Den 
utvalgte! Så der sluttet dessverre historien 
allerede før den omtrent kom i gang. 
Symptomatisk nok kanskje, rundt her ved 
kysten på sør-østlandet hvor 68’en og dens 
kamerater har vokst opp er det i dag ca. 10 
kjente hekkeplasser for vandrefalk innenfor 
en radius på 30 km. ! Måtte 68’en trives og få 
fred for rovfugl der den nå måtte befinne seg. 

Ungduesesongen i Ungduesesongen i Ungduesesongen i Ungduesesongen i 

gruppe 3 gruppe 3 gruppe 3 gruppe 3 –––– 2007 2007 2007 2007    
 
I forrige nummer av ”Brevduesport” fikk 
leserne et innblikk i hvordan 
brevduefolket på Sørlandet sin 
kappflygningsesong med voksne duer 
gikk i 2007. Her følger Terje Hjelmaas opp 
med en oppsummering av 
ungdueslippene i 2007. 
 
 
Tekst: Terje Hjelmaas 
Foto: Lars Corneliussen 
 
Ålborg (150 kilometer) 
lørdag 1. september, 49 duer. 
Bra hjemkomst selv om duene kom spredt og 
ofte alene. Førstedue tilhører Arild Berg og 
har ringnummer 2613. Duen fløy over 
Skagerak på 1062 mpm. Avstamningen på 
Janssen (Ragnar Jørgensen) x van Breemen/ 
Venus/ Aarden/ Van Bat. Andredue 2619 
tilhører også Arild Berg fly på 1055,71 mpm. 
Avstamningen på denne er: Aarden/ Van 
Bruane x Janssen / van Breemen. Arild Berg 
er en ugduespesialist, og vi trodde vel de 
fleste av oss, at han ville ta mesterskapet 
hjem i år. Tredjedua, 2829, fløy med en 
hastighet på 1001,32 mpm, og tilhører Team 
Fevik (Terje Hjelmaas, John Olav Johnsen). 
Avstamning på denne er: Venus/ van der 
Espt - Keyser x Breemen. 

 
Terje Hjelmaas og Nina Haga, ivrige 
bidragsytere i tidsskriftet, og dyktige med 
ungduene i 2007. 
 
Ålborg (150 kilometer) 
søndag 9. september, 54 duer. 
På mange måter et bra slipp, men for noen 
var dette et tøft slipp. Vi hadde allerede før 
slippet bestemt oss for at dette skulle være 
det siste ungdueslippet i år. Dette grunnet få 
duer liten deltagelse på slippene. 
Førsteduen, 2828, fløy på 1073,85 mpm. , og 
er tilhørende Team Fevik. Avstamning på 
denne er: Jean Claude Debieve x 
Werweylen. Begge foreldre kommer via 
Herlof G. Herlofsen. Denne ungen har også 
på trening flydd i fra de andre duene 
tilhørende slaget Team Fevik med opp til 20 
min på 30 km slipp. Teamet håper 
selvfølgelig den følger opp dette også neste 
år. Den andre duen, 2838, flyr med en 
hastighet på 994,35 mpm. Også denne 
tilhørende Team Fevik. Avstamning: 100 % 
Jean-Claude Debieve. Foreldrene til denne er 
kjøpt av Herlof G. Herlofsen i 2006. Den 
tredje duen, 2643, flyr på hastigheten 971,29 
mpm. Denne duen tilhører et frisk satsende 
slag ved navn Team Eventyr (Helga og 
Steinar Berntsen). Det var gøy at denne duen 
kom så bra synes alle i gruppe 3. Avstamning 
på denne er en god Eventyr-mix. 
Ungduemestere ble Team Fevik (Terje 
Hjelmaas og J.O. Johnsen) 
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Gustav Pettersen Gustav Pettersen Gustav Pettersen Gustav Pettersen     

---- 95 ÅR! 95 ÅR! 95 ÅR! 95 ÅR! 
 
NBF har over fire hundre medlemmer, 
som alle er unike. Men bare en er den 
aller eldste av oss: Gustav Pettersen, 
Tønsberg Brevdueklubb, som ble født 
den 13.april 1913, skal dermed feire sin 
95-årsdag i år! Han fortjener jammen 
noen linjer i Tidsskriftet, samt massevis 
av gratulasjoner fra hele brevdue-
Norge, - men aller mest fra oss i TBK. 
 
 
Tekst: Arvid Myreng 
Foto: John Langemyhr 
 
Gustav ble født i Tønsberg, i Øvre 
Langgate, med svensk far og mor nordfra. 
En sånn blanding måtte det bli noe spesielt 
ut av, mener Gustav. Og det er vi enige i, 
vi som har vokst opp med denne mannen 
som konkurrent og forbilde. At han 
begynte med duer i guttedagene skal ikke 
overraske noen, - ei heller at han var med 

blant de som stiftet TBK i 1932, og 
selvsagt har han vært æresmedlem i 
klubben i mange år! 
 
”Konkurransemannen, Gustav”, var og er 
et framtredende karaktertrekk. Den karen 
har aldri vært fornøyd med å bli nr 2. Og 
svært ofte vant han jo også. Maken til blikk 
for ”den gode dua”. Maken til 
fingerspissfølelse for ”hvem som er i form 
akkurat nå”, er det ikke mange duefuter 
som har. Og sortering av duene var 
steintøff. Antall seiere og championater har 
verken han eller klubben noe tall på, men 
mange ble det. Han sier selv at han var 
”spesialist” på slipp fra Kristiansand, men 
han har vunnet fra alle avstander og 
retninger. Forutsetningene for 
kappflygningene var spesielle: Gustav har 
aldri hatt dueslag hjemme i hagen. Mange, 
mange timer har gått med til venting alene 
i ukomfortable omgivelser, - det var 
”gammel Benzig og gummiringer” som 
gjaldt den gangen! Og vi som var 
guttunger på slutten av 50-tallet, vi ventet 
på Gustav. Syklet til slaget hans for ”å få 
se på duene”, satt der og så de fløy, 

fantaserte om å gjøre det like bra selv, og 
kanskje vanket det et egg eller to etter 
Amsterdamvinneren når han ”endelig” 
dukket opp på motorsykkelen sin? Ofte var 
”de røde best”! Gustav likte alltid røde 
bedre enn andre farger. Da han sluttet i 
1992 var det fordi kona Gjertrud, døde i 
91, og at han i mange år hadde vært 
avhengig av at hun kjørte ham til slaget 
fordi han har dårlig syn. 
 
Konkurranseinstinktet har han med seg fra 
idretten. I skihopp, langrenn og fotball, 
men først og fremst bryting har ”GP” gjort 
seg gjeldende. Her var han 
Juniornorgesmester og landslagsmann, og 
uttatt til å delta i Olympiaden i Berlin i 
1936. Ei stygg trafikkulykke stoppet det 
opplegget, men det er ei god trøst at han 
vant over den svenske OL-mesteren i 
etterkant! Satsningen var enormt seriøs, - 
trening hver dag allerede på 30-tallet. 
Faren til Gustav var en stor og svært sterk 
mann, og var nok litt skuffet fordi Gustav 
var så liten! Men at han var stolt av sin 
brytersønn skjønner man av følgende 
karakteristikk: ”Han æ’kke stor, men Gud 
så fali han er!” 
 
Med sine snart 95 er GP’s hukommelse 
stadig på topp, glimtet i øya er der, og 
historiene sitter løst. Han forteller om den 
gangen det bare var ei dueklokke i hele 
byen, og medlemmene hadde såkalt 
”respit” som ble regnet ut i forhold til hvor 
lang tid det tok å sykle eller løpe fra slaget 
til der hvor klokka sto. Da gjaldt det å ha 
en rask løpegutt slik at man tjente noen 
sekunder i forhold til respiten! At mor til en 
duefut stakk hodet ut av vinduet og spurte 
”Hvem datt ned trappa?”, er bare naturlig 
når en slik løpegutt hadde startet fra 
loftsslaget i 3.etasje! Historien med at 
farens kanarifugl datt død om i buret fordi 
Gustav som spilte i guttemusikken, blåste 
så sterkt og falskt når han skulle øve, er 
heller ikke dum. 
 
To ganger slag, to hofteoperasjoner samt 
diverse andre plager har ikke stoppet 
optimisten Gustav, men han har blitt litt 
ustø, og ramler av og til. Da er det godt å 
kunne ”trykke på alarmen”, og i løpet av 
noen minutter kommer ”de pene jentene 
fra kommunen” og hjelper ham opp. 
Kanskje fristes han til å ramle med vilje av 
og til? Men det er ikke ofte han trenger 
hjelp, for trening er stadig viktig! Man må 
holde seg i form! En god runde på 
ergometersykkelen hver dag samt 
gymnastikk er faste programposter. På 
denne måten kan han fortsatt bo alene i 
leiligheten der han har bodd i snart 50 år. 
 
Og stadig følger han med i 
brevduesporten! Leser tidsskriftet fra perm 
til perm, vet nøyaktig hvem som har vunnet 
hva, og setter pris på kontakten med 
duemiljøet.Og så ser han fram til å feire 
dagen sammen med familien, og kanskje 
blir det litt feiring sammen med oss i TBK 
også? På vegne av medlemmene i TBK, 
en hilsen fra Arvid Myreng. 
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Ingvar KlugeIngvar KlugeIngvar KlugeIngvar Kluge    –––– 2007 2007 2007 2007::::    

----    Langdistansemester NBFLangdistansemester NBFLangdistansemester NBFLangdistansemester NBF    

----    Gruppemester Gruppe 8Gruppemester Gruppe 8Gruppemester Gruppe 8Gruppemester Gruppe 8    

---- Kortdistansemester gruppe 8 Kortdistansemester gruppe 8 Kortdistansemester gruppe 8 Kortdistansemester gruppe 8    
 
Sesongen 2007 skulle vise seg å bli en 
knall sesong for Ingvar Kluge. Allerede i 
starten av sesongen viste Ingvar at han 
skulle bli vanskelig å slå denne sesongen. 
Det startet med seier på de 4 første 
slippene og ble senere fulgt opp av flere, 
blant annet gruppeseier på det vanskelige 
slippet fra Røros. 
 
 
Tekst: Eivind Aasland 
Foto: Eivind Aasland 
 
Selv om det begynner å bli noen år siden sist 
Ingvar ble gruppemester har det ofte blitt 
nesten. Han er alltid å finne i toppen av 
listene så det var både fortjent og "på tide" at 
han klatret helt til topps. At det til slutt viste 
seg at han også ble langdistansemester i 
NBF, var likevel en overraskelse for både 
Ingvar og oss andre i gruppen. Her på 
Vestlandet har vi ikke vært bortskjemt med  
gode plasseringer til dette mesterskapet, men 
desto hyggeligere er det. I tillegg til disse tre 
mesterskapene plasserte Ingvar seg som nr 
2 til ettåringsmesterskapet i NBF, nr 4 til NM, 
nr 7 til Mellomdistansemesterskapet i NBF og 
13 til kortdistansemesterskapet i NBF. 
 
Ingvar har, som de fleste sikkert har sett, de 
tre beste hunnene i klasse 14 Essduer 
Hunner V/T i år, i tillegg er nr 5,8 og 14 i 
samme klasse også Kluge duer. Her følger 
en kort presentasjon av duene til Kluge, og 
deres mest fremtredende resultater: 
 
11111-06: 
26/239 Hellesøy 2/6-07 
11/325 Bømlo 9/6-07 
3/86 Valdres 15/6-07 
9/69 Stadt 22/6-07 
1/33 Røros 8/7-07 
11111-06 som jo har et ringnummer som 
skaper forventninger, er etter en polsk hann 
som Kluge har stor tro på, moren til "nr 1" er 
søster til 10383-03 som ble årets hunn NBF 
V/T i 2004, Her kan vi vel si at godt blod ikke 
fornekter seg. Som en kuriositet kan det 

nevnes at "Nr 1" som ungdue brukte 8 dager 
på å komme seg hjem fra et 100 km slipp fra 
Bømlo, her hjalp det nok å ha en avstamning 
som eieren hadde tro på. 
 
11160-05 : nr 2 til årets hunn NBF V/T 
23/179 Bømlo 5/5-07 
2/286 Bømlo 12/5-07 
1/295 Hellesøy 27/5-07 
10/239 Hellesøy 2/6-07 
15/86 Valdres 15/6-07 
Dessverre har 11160-05 forsvunnet på Stadt 
så den er ikke lenger på slaget. 
 
11094-06 derimot, som ble nr 8 til årets hunn, 
er fremdeles på slaget. Dette er en due der 
faren er etter et velkjent par her på 
Vestlandet, nemlig "Stenbergen paret" som 
kommer fra Haugesund. Moren er etter en 
hunn fra et av Jæren Brevdueforenings 
avlslag (Weijnand/Tollenaers). 
32/286 Bømlo 12/5-07 
15/295 Hellesøy 27/5-07 
1/239 Hellesøy 2/6-07 
78/325 Bømlo 9/6-07 
25/86 Valdres 15/6-07 
 
11115-06 nr 3 til årets hunn NBF V/T 
32/179 Bømlo 5/5-07 
4/286 Bømlo 12/5-07 
49/295 Hellesøy 27/5-07 
43/325 Bømlo 9/6-07 
1/86 Valdres 15/6-07 
11115-06 er søster til årets hunn fra 2004 
som er en krysning mellom en Jørgensen 
due og en due innavlet på Kluges gamle 
stamme. 

 
10151-07 kan også trekkes frem dette er en 
unge som har vist gode takter på årets 
ungdueflyvninger. Dette er en due som 
utelukkende er av Flor Engels avstamming. 
Kluge har hatt mange gode resultater med 
Flor Engels duer både egne innkjøp og duer 
via Jæren Brevdueforenings og Norges 
Brevdueforbunds avlslag. Kluge har også stor 
tro på disse duene videre. 
 
System og stell 
Duene flys etter det totale system, og de 
fleste duene sendes på slipp hver helg. 
Duene trenes i tillegg gjennom sesongen. 
Dette blant annet for å hindre at hunnene går 
i par med hverandre. Parene vises hver 
onsdag, da det normalt ikke er tid til dette på 
innsettingsdagen. Tidsklemmen på 
innsettingsdagen har også ført til at Ingvar, i 
dagene rundt innsetting, fôrer duene godt om 
morgenen, slik at de er klare dersom det blir 
innsetting. Avgjørelsen om innsetting tas 
ganske raskt i Jæren Brevdueforening da 
hovedfokus er best mulig slippevær. 
 
Vinteravl 
Kluge har de siste år drevet med vinteravl, og 
mener dette gir store fordeler da som ettårs 
egentlig kan regnes som to års sammenlignet 
med åringer avlet på våren/sommeren. Selv 
om rovfugl er et problem for denne metoden, 
er det forhåpentligvis de beste som er igjen. 
Alle duene slippes ut om vinteren, selv om 
det er mye rovfugl på Lye, duene skal ikke 
sove gjennom vinteren, men de får allikevel 
hvileperiode. 
 
Fôr og tilskudd 
Duene fores før sesongen med SuperWinner 
for å få duene lette og fine og klar for 
sesongstart. Deretter legges det om og det 
fores med de nye Super Star Plus 
blandingene. Også med tilsetting av High 
Energy mot innsettingsdagen. Torsdagen gis 
det elektrolytter. Medisineringen er sparsom 
men det gis BS-brev 1 eller 2 ganger i 
sesongen, men da kun en dag. 

 
Bildet over: Kluge foran sitt flygeslag 

 
Over: Kluge foran sitt avlslag. 

Norge- 2006 – 11111 U 
Årets hunn på 
Vestlandet 2007 
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Rolf Tore Bolme Rolf Tore Bolme Rolf Tore Bolme Rolf Tore Bolme 

Mellomdistansemester Mellomdistansemester Mellomdistansemester Mellomdistansemester 

gruppe 8 2007gruppe 8 2007gruppe 8 2007gruppe 8 2007    
 
Rolf Tore Bolme har de siste årene vært 
en het kandidat til de fleste mesterskap 
i gruppe 8, i år plasserte han seg som 
nummer 2 i gruppemesterskapet, 
nummer 3 i kortdistansemesterskapet 
og nummer 1 i mellomdistanse-
mesterskapet. 
 
 
Tekst: Eivind Aasland 
Foto: Eivind Aasland 

 
 
I NBF hadde Rolf Tore også flere sterke 
plasseringer: Nr 7 Ettåringsmesterskap, nr 
8 NM, nr 8 Langdistansemesterskap, nr 18 
mellomdistansemesterskap og nr 18 til 
ungduemesterskapet. Han hadde nr 3,4 og 
15 til årets hann i NBF på Vestlandet, og 
nr 4 til årets hunn i NBF på Vestlandet. 
 
At Bolme oppnår gode resultater er ikke 
uventet og det ligger en god del arbeid 
bak. Duene trenes 10-15 ganger før 
sesongen, men treningene avsluttes når 
flyvningene begynner. Etter å ha hatt 
utflyvning i 2 uker flagges duene for å 
holde de lenge i luften. I år ble flagget 
stjålet så flagging sluttet tidligere enn 
normalt. Uansett fløy duene godt på egen 
hånd.  
 
Duene flys totalt og det flys med både 
hanner og hunner. I år har været vært 
dårlig, og dette fører til utsatte og 
fremskutte slipp. Som en følge av dette blir 
det vanskeligere å fôre duene optimalt, 
mener Bolme. han foretrekker å gi duene 
rensefôr 2 dager etter hjemkomst, for så å 
fore kraftigere og kraftigere utover uken. I 
år ble det foret relativt kraftig hele uken. 
Duene får masse peanøtter noe Bolme har 
stor tro på. Rett før de lengre slippene gis 
det en kur mot gul knop og 
tarminfeksjoner, noe som vel kan sies å ha 
vært en genistrek i 2007. 
 
Det er tre duer som har utmerket seg 
spesielt og disse vil jeg presentere litt: 
 
Norge-06-10586 A: 
Denne ble nummer 3 til årets hann i NBF 
på Vestlandet. Den hadde følgende 
plasseringer i sesongen 2007: 
58/179 Bømlo 5/5-07 
63/286 Bømlo 12/5-07 
36/295 Hellesøy 27/5-07 
35/239 Hellesøy 2/6-07 
26/325 Bømlo 9/6-07 
7/86 Valdres 15/6-07 
2/69 Stadt 22/6 
Faren til ”586” er kjøpt fra Jos Joosen, 
mens moren er fra Ingvar Kluge. 
 
Norge-06-10579 
Denne ble nummer 4 til årets hann NBF på 
Vestlandet med følgende plasseringer: 
26/286 Bømlo 12/5-07 

30/295 Hellesøy 27/5-07 
60/325 Bømlo 9/6-07 
6/86 Valdres 15/6-07 
1/69 Stadt 22/6-07 
”579” er etter en Robert Venus hann fra 
Herlofsen, og en walisisk hunn. 

 
 
 
Norge-06-10596 U 
Denne hunnen ble nummer 4 til årets hunn 
i NBF på Vestlandet med følgende 
plasseringer: 
75/239 Hellesøy 2/6-07 
27/325 Bømlo 9/6-07 
9/86 Valdres 15/6-07 
3/69 Stadt 22/6-07 
 
Det morsomme med de to hannene ”586” 
og ”579” er at de kom sammen hjem fra 
Hellesøy, Valdres og Stadt. Dette er to 
duer som tydeligvis jobber godt sammen 
som et team. 
 
Som dere kan se av dette kapret Bolme de 
tre første plassene fra Stadt 400 km og når 
de samme duene plasserte seg høyt på 
Valdres uken før var det liten tvil om hvor 
mellomdistanse mesterskapet skulle 
havne. Kanskje blir det gruppemesterskap 
neste år? 
 

Uttaksutstilling i Uttaksutstilling i Uttaksutstilling i Uttaksutstilling i 

Haugesund Haugesund Haugesund Haugesund     

18. /19. januar 200818. /19. januar 200818. /19. januar 200818. /19. januar 2008    
 
Haugesund Brevdueforening, Gruppe 9 
arrangerte uttakningsutstilling i helgen 
18 – 19/1-08 og det deltok 67 duer 
fordelt på 4 klasser. For å få opp antall 
duer på utstillingen hadde vi denne 
gang valgt å også invitere Jæren 
Brevdueklubb og nystartede Stavanger 
Brevdueforening og 2 av medlemmene i 
sistnevnte klubb var så sporty å ta 
turen opp til Haugesund med til 
sammen 11 duer.  
 
Tekst: Knut Austreim 
Foto: Knut Austreim 
 
I og med at vår egen dommer Jan Inge 
Våge skulle stille duer selv, hadde vi fått 
Helge Fjelltun fra Bergen til å dømme. Med 
seg som skribenter fikk han 2 av våre 
”ferske” medlemmer Øyvind Lien og Hans 
Petter Nernes. 
 
Utstillingen ble holdt i våre klubblokaler, 
som har vist seg å være ypperlig til dette 
formålet når antall duer ikke er over ca 80 
stk.   Standarden på de utstilte duer 

varierte noe fra 89,50 til 93,75 poeng, men 
hovedtyngden av duene lå over 
standarden for middelduen.  
 
Grand Prix gikk til due nr. 19084-05 med 
93,75 poeng tilhørende Knut Austreim, 
mens vårt juniormedlem Inger Lise 
Austreim hadde høyest bedømte hunn 
11610-07 også med 93,75 poeng. 

 
 
Dommer Helge A Fjelltun i aksjon, med 
bistand fra dommersekretær Hans Petter 
Nernes. 

 
Haugesundutstillingens Grand Prix – due. 
Norge 19084-05. Eier: Knut Austreim. 

 
Utstillingens høyest bedømte hunn. 
Norge-07-11610. Eier: Inger Lise Austreim. 

 
Inger Lise Austreim med en av favorittene. 

Bildet over: Norge-06-10579 
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Knut Austreim Knut Austreim Knut Austreim Knut Austreim ----    

Gruppemester gruppe 9,  Gruppemester gruppe 9,  Gruppemester gruppe 9,  Gruppemester gruppe 9,  

Haugesund 2007Haugesund 2007Haugesund 2007Haugesund 2007    
 
Årets Gruppemester i Gruppe 9 ble Knut 
Austreim.  I tillegg ble han 
mellomdistanse, langdistanse og 
ungduemester. Hele fire titler på samme 
sesong, er sjelden vi opplever i Gruppe 9, 
hvor kampen om de gjeve trofeene 
er knallhard. 
 
 
Tekst: Rune Berg / Knut Austreim 
Foto: Rune Berg 
 
Knut begynte med brevduer i 1972, og var 
delvis passiv i slutten 
av 80 og i 90 årene. Han gjorde et aktivt 
comeback fra 2000 etter bygging av eget hus 
og nytt dueslag i luksusklassen.  I dag er 
Knut gruppekasserer og gjør en fantastisk 
jobb som fórselger på klubbhuset hver eneste 
mandag året rundt. Knut samler ikke på skrot 
og det vektlegges at duene har en god 
utstillingstandard. Han mener at disse også 
blir gode flyvere. Vi har stilt Knut noen 
spørsmål: 
 
Hva var det som fikk deg til å begynne 
brevduer? 
Jeg var med en klassekamerat hjem fra 
skolen (Rune Berg) og fikk der se duehuset 
og duene til hans eldre bror. Dette var lenge 
før Rune selv fattet interesse for brevduer. 
Jeg regner med at dette var i 1969, og 
duehus ble påbegynt, men dette ble aldri 
ferdig. Interessen slapp imidlertid ikke taket 
og det ble startet opp med ett par duer i 
1972, og siden den gang har jeg hatt 
brevduer. 
 
Kan du beskrive slaget ditt? 
Slaget mitt i dag er på ca 17,5 kvm. og er 
4,60 meter langt og 3,80 meter bredt med 
tillegg av 2 voliérer. Slaget er inndelt i tre rom 
samt forgang. I fronten som vender mot øst 
er det flygeslag og ungdueslag, mens det i 
bakkant er avlsslag med en forgang hvor jeg 
har montert 3 avlsbokser for spesielle par. 
 
Hvilke stammer har du og hvem flyr best 
hos deg? 
De stammene som flyr hos meg for tiden er 
en del gammel Vermote/ Ragnar Jørgensen 
stoff samt duer etter en hann fra Michael 
Thuesen Larsen i Danmark. I tillegg har jeg 
duer av Deweerdt, Jef de Wilder, Henning 
Jørgensen og Steeven van Bremen 
avstamning. 
 
Hvilke system/metode flyr du etter. Har du 
noe triks? 
Jeg har stort sett pleid å fly det naturlige 
systemet, men prøvde meg på totalsystemet i 
2007, men kom sent i gang med dette, og når 
jeg først kom i gang ble slippene utsatt på 
grunn av dårlig vær, slik at jeg ikke fikk testet 
dette skikkelig. Ellers har jeg vel ingen 
spesielle triks, men prøver å plukke de duene 
som er best form på de enkelte slippene. 
 
Hvilke faktorer mener du bør vektlegges 
for å lykkes i brevduesporten? 
Faktorer som jeg mener bør vektlegges er 
først og fremt å ha et godt velfungerende slag 

når det gjelder lys og luft. Dette for å få 
duene i best mulig form. Deretter må en ha 
gode duer. Disse må trenes mye og duene 
trenes ca. 10 ganger før voksendueslippene 
og ca 20. ganger før ungdueslippene på 
avstander mellom 10 – 30 km. , gjerne i små 
grupper etter hvert. Hvis jeg få tid til det 
enslipp for å bygge opp duenes 
selvstendighet samt redusere faren for 
rovfuglangrep. 
 
Hva vektlegges hos avlsduene og 
sammensettning av disse? 
Når jeg setter sammen mine avlspar prøver 
jeg å utligne forskjeller, for eksempel en stor 
hann settes i sammen med en liten hunn for 
gjerne å få middels store duer da jeg mener 
disse er best egnet både på slipp og 
utstillinger. Videre studerer jeg stamtavlene til 
duene og forsøker å sette duer beregnet på 
langdistanse i sammen og duer beregnet for 
kort – mellomdistansen i sammen. I tillegg 
prøver jeg å få til noen par beregnet til 
utstilling, men alle duene skal kappflys. 
 
Du gløder for utstilling og har deltatt på 
dommerkurs, hvorfor er utstilling så viktig 
for deg? 
For meg er det å drive med brevduer en 
helårshobby, og da er jo utstillinger en 
naturlig vinteraktivitet. For å kunne oppnå 
resultater på utstillinger kreves det at duene 
får optimalt stell året rundt. Jeg forsøker å ha 
duene ute til midten av januar for å beholde 
en god muskulatur på dem. I tillegg må de 
bades med jevne mellomrom, ca hver 14 
dag, for å holde fjærdrakten myk, ren og 
glansfull. Duene må også holdes nede i vekt 
og ikke bli for feite, og dette gjøres ved å 
tilsette ca 1/3 bygg eller renseblanding i det 
vanlige flygefóret fra midten av desember og 
fram til avlssesongen starter. Jeg kan jo 
heller ikke stikke under en stol at jeg liker å 
sitte og se på vakre tillitsfulle duer, som har 
god beinbygning, flott rygg og fine vinger, og 
som lar seg håndtere uten at de vrir og 
vrenger på seg for å slippe unna. 
 
Hva må vi gjøre for å verve nye 
medlemmer? 
Vi har dessverre sett de siste årene at flere 
og flere medlemmer velger å slutte eller å 
trappe ned brevduesporten. Dette er 
beklagelig og jeg tror det skyldes mange av 
de problemene vi sliter med på slippene, med 
stadige rovfuglangrep og ustabilt vær. 
Medlemmene får rett og slett for mange 
negative opplevelser i stedet for positive 
opplevelser med det å drive brevduesport. 
For å verve nye medlemmer tror jeg vi må 
være flinke til å markedføre sporten, gjerne 
blant tidligere medlemmer eller unge 

pensjonister, og 
reportasjene i 
Norge Rundt og i 
Dyrisk med Hilde 
Hummelvold var 
flotte i så måte. Jeg 
tror det er vanskelig 
å verve nye 
juniormedlemmer i 
dag, hvis de da ikke 
er i familie med 
noen eller kjenner 
noen som driver 
med brevduer. Det 
er så mange andre 
fritidsaktiviteter å 

velge blant i dag samt at dataspill og mange 
TV – kanaler stadig opptar mer og mer tid 
blant de unge. 
 
Til slutt, hva har du av egne forventninger 
til kommende sesong? 
Jeg har vel egentlig ikke de helt store 
forventningene til kommende sesong, men 
målet er å ha duene i best mulig form til de 
enkelte slippene så får resultatene bli 
deretter. Det hadde jo vært moro å kunne få 
duer hjem fra de lengste slippene, og da 
gjerne med flere i toppen av resultatlisten. I 
tillegg håper jeg å få prøvd ut det totale 
systemet ordentlig for å se om dette er noe 
for meg. Det skal også bli spennende å se 
hvordan ungduesesongen 2008 forløper, 
med slipp i slutten av september og hele 
oktober, og i helt andre retninger enn det vi 
har hatt de siste årene. Ungduene er jo de 
jeg egentlig har satset mest på de siste 
årene. Målsettingen for sesongen 2007 var å 
vinne kortdistansemesterskapet i Gruppen, 
men det ble det eneste mesterskapet jeg ikke 
vant, samt ungduemesterskapet. Så det er 
ikke alltid like enkelt å oppfylle 
målsetningene. 

,  

  
 
 

Norge-01-13504 
Vermote / Steven 
van Bremen.  

 

Far til 
gruppevinneren 
Røros, og far til 
gruppevinner 
Gaustadtoppen 
ungduer   

Dan-055-04-1240 

Michael Thuesen Larsen 

Far til gruppevinner Midtleger ungduer  
2006, Gaustadtoppen, og dobbel 
gruppevinner fra Hamlågrø og Stadt 
2007. 
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Mestere i gruppe 3 i Mestere i gruppe 3 i Mestere i gruppe 3 i Mestere i gruppe 3 i 

sesongen 2007:sesongen 2007:sesongen 2007:sesongen 2007:    

Svein og Ingebjørg Svein og Ingebjørg Svein og Ingebjørg Svein og Ingebjørg 

OlsenOlsenOlsenOlsen    
 
Ja, jeg skriver mestere for her er det 
viktig å få med at makker og 
livsledsager Ingebjørg. Med hennes 
utrolige innsats har det blitt så gode 
resultater. Hennes gode daglige stell og 
pass av duene har vært helt avgjørende, 
selv om det er Svein som står for det 
tekniske. 
 
Tekst: Øyvind Enerstad 
Foto: Linda Lian 
 
Det skulle vise seg at slaget skulle stikke 
av med omtrent alt av mesterskap i år. 
”Svein mener slaget har den dårligste 
beliggenheten i klubben. Derfor blir jo også 
prestasjonene desto bedre”. Dette er 
stadig en skjemt som kommer fra Svein.  
Disse resultatene oppsumerer sesongen 
2007 for Svein og Ingebjørg: 
Nr.1 Sammenlagt i gruppe 3 
Nr.1 Langdistansen i gruppe 3 
Nr.1 Kortdistansen i gruppe 3. 
Nr. 2 Mellomdistansen i gruppe 3 
2 duer ble gruppevinnere. 
 
God hjemkomst 
Det at Svein og Ingebjørg igjennom hele 
sesongen har hatt en god hjemkomst, 
samt jevne resultater er noe av det Svein 
setter enormt stor pris på. Det har vært lite 
tap av duer i år, ser man bort fra Århus 
slippet den 09.06. Dette slippet var et 
svært krevende slipp, bare de tøffeste 
duene klarte turen. Det fikk de fleste 
medlemmene i gruppe 3 merke. Hva 
årsaken var er vanskelig å si, men 
undertegnede husker at det denne helgen 
var det et spesielt varmt vær med fuktig 
luft.  
 
Sydover 
Ellers er det veldig positivt at Danmarks 
flyvingene har startet op igjen, etter et 
opphold i sesongen 2006, grunnet 
situasjonen rundt den aviære influensaen. 
Det viser seg å være en klar fordel å fly 
sørfra, i hvert fall har vi erfart dette i 
gruppe 3. Når tapene blir så små trenger 
man ikke fylle på kurvene for å holde seg i 
teten. Det går ikke så mye på tilfeldigheter 
når mann flyr Danmark, mener Svein. Vi 
får bare håpe at gruppe 1 lykkes med 
opplegget med ny henger for frakt av 
duene, det ser veldig lovende ut. Håper de 
fleste gruppene som kan stiller opp om 
dette. Det forutsetter selvfølgelig et godt 
samarbeid slik at alle får et ord med ”på 
laget”, når det gjelder både slipplan og 
oppslipp. 
 
Sorteringen 
Men, litt om duene og dueholdet til Svein 
og Ingebjørg. Avls arbeid prioriteres høyt 
på slaget til Svein og Ingebjørg. Både linje 
og innavl blir prioritert. Når undertegnede 
er med på en gjennomgang av duene til 
Svein og Ingebjørg, er det en fin  

 
 
opplevelse. Jeg får den ene kanonduen i 
hånden etter den andre. Det er en sann 
fryd å håndtere disse duene. Med andre 
ord Svein er veldig nøye med avl og 
sortering. Er det noen duer som ikke 
fungerer, fjerner han raskt både dem og 
eventuelle unger etter dem. 
 
Duene 
Svein skjeler ikke på prisen når der gjelder 
innkjøp av duer. Det er kvaliteten som 
teller, mener han. Et godt eksempel er 
”Delbar-hannen” en han som ble kjøpt hos 
Christian Walther i Hundested for kr. 175,-
Der er i dag stamhann på avlslaget til 
Svein og Ingebjørg. Dette er av det gamle 
Delbar-blodet som ble innført av Hugo 
Liljekvist, Helsingborg. Delbar blodet har 
han kombinert med Flor Engels, Janssen 
og Jef De Wilder blod. Jef De Wilder 
duene kommer via Mellgaard – Jeppesen. 
Dette har ført til mange stabile flygere. De 
siste par årene er det investert i noen nye 
kanoner, håper Svein. Der i blant 3 duer 
direkte etter Henning Jørgensen sin 255. 
Ellers kan vi nevne ”Dronning-hua” fra 
Trekanten avls senter, som har vist enormt 
gode avls egenskaper. Den er mor, 
bestemor og oldermor til mange 
seksjonsvinnere i Danmark. De sist 
innkjøpte Koopmann duene tegner også til 
å bli meget bra. 
 
Systemet 
Svein og Ingebjørg flyr det totale system 
med sine duer, noe som passer bra for 
dem. Svein mener det totale system er 
mest effektivt, man får utnyttet både huer 
og hanner på best mulig måte. Systemet 
har også den fordel at duene trener mest 
mulig kondisjon rundt slaget. Hannene 
luftes 1 time, 2 ganger daglig. Huene 
kommer ut 1 gang daglig. Da rovfugl 
plagen er så stor, blir det ikke mange 
treningsslippene, kun noen få fra 10-15 
km. I år fløy Svein og Ingebjørg med kun 
12 par, noe som igjen viser at det går an å 
fly godt med få duer. Huene kom nok best 
ut av det, men noe av det skyltes nok tapet 
av noen gode hanner på det tøffe Århus 
slippet. Ellers ser de nye mesterne lyst på 
fremtiden, dersom en kan få fortsette 
flygningene sydfra. Dette har alt å si for 
brevduesporten på Sørlandet. 
Avslutningsvis vil Svein få ønske alle 
brevduekammerater lykke til i 2008 
sesongen.  

 

Øyvind Enerstad Øyvind Enerstad Øyvind Enerstad Øyvind Enerstad ––––    

mellomdistansemester mellomdistansemester mellomdistansemester mellomdistansemester 

gruppe 3 2007gruppe 3 2007gruppe 3 2007gruppe 3 2007    
 
Øyvind Enerstad begynte med duer for 
første gang i 1973 og holdt på til 1976, 
da var han 13 år gammel. I 2001 startet 
Øyvind opp igjen med duer. Han hadde 
en fantastisk sesong i 2007, hvor han 
blant annet ble nummer 2 i NBF klasse 
5, mellomdistansemesterskapet. Det er 
sprekt med tanke på at han begynte opp 
igjen med duer for 6 år siden. 
 
 
Tekst: Terje Hjelmaas 
Foto: Nina Haga 

 
Duene 
Øyvind forteller: ”Jeg har duer i fra Svein 
Olsen, Jan Helge Evensen og Dagfinn 
Iversen. Ellers har jeg også en del duer i 
fra Johannes Markussen i Danmark. Fra 
Henning Jørgensen har jeg duer direkte 
etter "255 ". Jeg har også duer fra 
hollandske Koopman via J Engel. Fra 
England har jeg duer fra Brian Denney, via 
Keith Mott. Øyvind sitt stampar er et 
virkelig kanon par. Hannen i paret, 13557-
98, er etter Svein Olsens storavler 1430-
88. Hunnen er 838-03 som er i fra 
Johannes Markussen i Vejle. Dette paret 
har avlet en rekke gode flyvere, deriblant 3 
gruppevinnere. En av gruppevinnerne er 
241-03, som nok er den beste av 
avkommet etter dette paret. Den fløy inn 
over 1500 premiekilometer i 2007.” Øyvind 
vant mellomdistansemesterskapet i 
gruppen og, som nevnt, nummer to i det 
samme championatet i forbundet. 
Gratulerer så mye. Jeg spurte Øyvind om 
målsetning for sesongen 2008. Da fikk jeg 
til svar at det var og forbedre årets resultat. 
Da må jeg si vi skal få mye og bryne oss 
på i gruppe 3 til neste år. 
 
Familehygge og stell 
Dueantallet hos Øyvind er ca 20 par flydd 
på det totale system, det er hanene som 
flyr best, men enkelte huer har også  

Svein Olsen med en av kanonduene 
foran slaget. 



 

 
 
 

Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 95 – nummer 2 – februar / mars 2008  
 

 29

markert seg positivt. Nytt for 2008 er at 
Øyvind vil fly i sammen med sin bedre 
halvdel Linda Lian. Linda fløy sin første 
sesong med ungduer i 2007 og er meget 
interresert i duer. Hyggelig å se at flere i 
familien vil, og kan delta med duer. I dagens 
situasjon, med synkende medlemstall, er det 
viktig at brevduesporten kan utøves som en 
familie. Dette gir et samlende fellesskap. 
Begge to er med på stell og rengjøring av 
duene/dueslaget. De gjør rent hver dag, 
ellers får samvittigheten seg en knekk, som 
Øyvind så fint sier det. 
 
Dueslaget 
Dueslaget deres er 15kvm med plass til 15 
redekasser. Et rom til enkehuer, samt et 
ungduerom med plass til ca 35 duer, de har 
også 2 mindre slag med 8 redekasser i hver. 
Her har de et til flyveduer pluss et til avlsduer. 
Det er mulig at de bruker et av de to slagene 
til naturlige duer neste år.  
 
En god historie 
Så en fin duehistorie om duen til Bent Bøgh i 
Fredrikshavn. Øyvind forteller: ”Jeg hadde 
besøk av en hunn i 2003 eller 2004. Den kom 
fra et Tyskland slipp. Vi fikk transportert den 
hjem til en meget fornøyd eier, som sendte 
den på slipp 14 dager etter. Den ble nummer 
8 av 1500 duer. Hadde besøk av henne igjen 
i år etter et nytt Tyskland slipp. Tror nok Bent 
stod måpende i telefonen da jeg ringte han, 
har du fått due var det første han spurte om. 
Fikk den til Danmark igjen, hvorpå Bent 
sendte den på slipp helgen etter. Da ble den 
jaggu nummer 2 i foreningen. Det er nesten 
så undertegnende lurer på hva Øyvind forer 
duene med, til og med andres duer leverer 
topp resultater etter de har vært innom slaget 
til Øyvind. 
 
Skanderborg 
Sportslig sett var nok slippet fra Skanderborg 
en stor opplevelse for Øyvind. Det kom 
styrtende 5 duer ned på slaget, 4 av dem var 
inne på slaget på 5 sekunder. Det endte med 
de 4 første plassene i gruppen, pluss nr.6. Da 
var det en som var fornøyd. Sånn går det når 
duene får fly i fred for rovfugl på den sydlige 
ruta. Vi ønsker deg alle i gruppe 3 lykke til 
med sesongen 2008, og lover å gi deg kamp 
til siste slutt. 

 
Øyvind foran flygeslaget. 

 
Øyvind med sin bedre halvdel: Linda Lian 

Jan Erik Baller Jan Erik Baller Jan Erik Baller Jan Erik Baller ––––    

Fredrikstad BrevdueFredrikstad BrevdueFredrikstad BrevdueFredrikstad Brevdue----

forening forening forening forening ---- gruppe 7 gruppe 7 gruppe 7 gruppe 7    
I 2007 var det Jan Erik Baller som ble 
gruppemester i gruppe 7, både for voksne 
duer og for unge duer. Han presterte også 
godt i de nasjonale mesterskapene til 
NBF: 2. premie i Norgesmesterskapet, 1. 
premie i mellomdistansemesterskapet, 1. 
premie i ettåringsmesterskapet for å 
nevne noen av prestasjonene. 
 
Tekst: RagnarJørgensen 
Foto: Jan Erik Baller  

 
Prestasjoner med det totale system 
Videre fikk han 2. , 4. og 5. beste hanndue på 
Østlandet. Etter en veldig vanskelig vår, med 
store plager fra hauk og falk, var det en stor 
overraskelse for både Jan Erik selv, og oss 
andre i gruppe 7 at det kunne gå så bra etter 
hvert. Jan Erik startet sesongen med 30 duer, 
og fløy med både hanner og hunner. Etter 
prinsippene i ”det totale enkesysetm”. Jan 
Erik slår fast at det er hannene som gjør det 
best. 
 

Topp 4 
Duene ble satt sammen ca. 8. – 10. mars, og 
hvert par får avle fram 2 unger hver seg. Når 
den verste rovfuglplagen hadde gitt seg 
begynte Jan Erik å trene duene forsiktig. 
Etter hvert roet duene nervene etter terroren 
fra rovfuglen, og begynte sakte men sikkert å 
komme i skikkelig god form. Dette resulterte i 
1. premie i begge gruppe 7’s Rena-slipp. I de 
øvrige slippene i gruppe 7 ble Jan Erik aldri 
dårligere enn nummer 4. Det vil si at han var 
blant topp-4 lista gjennom en hel voksen-
sesong. Stikk den! 
 
 
På bildet under ser du ”gubben sjøl”. 

Storeslem 
Med et slik jevnt prestasjonsnivå i toppen av 
resultatlista er det nesten nødt til å bli 
gruppemesterskap, og det ble det jo også. 
Utpå sommeren begynte rovfuglen på nytt å 
plage Jan Eriks dueflokk. Denne gangen var 
det ungdueflokken det skulle gå utover, og i 
løpet av kort tid var flokken redusert med ca. 
15 individer i forbindelse med  
(forts. neste side) 
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hjemmeflygningen. Etter hvert roet også 
dette seg noe ned, og treningen av ungene 
kunne begynne. Det viste seg nokså raskt 
at tålmodigheten til Jan Erik hadde betalt 
seg. Ungduene hans var i toppform, og 
Jan Erik vant alle, ja alle, ungdueslippene i 
gruppe 7. Ikke bare hadde han første 
premie i alle ungdueslippene, men han 
hadde i tillegg flere av de andre 
plasseringene i toppen. Dette førte jo 
selvfølgelig til ungduemesterskap på lokalt 
nivå i gruppe 7, men også på nasjonalt 
nivå i NBF. En av hans ungduer ble også 
kåret til årets 2. beste ungdue i NBF. 
 
Noen av Jan Eriks kanonduer 2007: 

 
 

 
 

 
 
Kanon avlsduer 
Jan Erik er en mester i å få tak i gode 
duer, og han vet også hvordan han skal 
bruke dem i avlen slik at det blir topp 
resultater. Av stammen med avlsduer han 
har kan nevnes: To stykk helsøsken av 
Henning Jørgensens ”255”, samt duer fra 
Floor Engels, Andreas Andresen, Jansen, 
Meulemans, Stichelbout, en helsøster til 

Flemming Friis’ ”275”, Gösta Johanson. 
Han har også duer etter ”Didi” tilhørende 
Etienne Devos, og etter det beste fra 
avlslaget til Raoul Verstraete. I 2007 
samrbeidet han også med Tom Arne 
Skofterød i Oslo om avlsduer. 

 
 
Fôr og stell 
Jan Erik er ikke tilhenger av å bruke det 
kraftigste fôret. Han har fôret på samme 
måte siden han begynte å prestere godt, 
og han ser ingen grunn til å forandre på 
det.  Duene har selvfølgelig fri tilgang på 
grit, skjellsand og mineraler hele året. Jan 
Erik bruker ikke medisiner hvis det ikke er 
noe tegn på sykdom. Eneste bruk av 
medisin er en kur mot ”gul knop”, eller 
trichomoner på fagspråket. Denne kuren 
gjennomføres i forbindelse med 
sammensetningen om våren, og enkelte år 
en kur på ungduene også. 
 
En av Jan Eriks kanon ungduer 2007: 

 

 
Ikke noe hokus-pokus 
I løpet av intervjuet ble jeg veldig forundret 
over hvor enkelt han gjorde det meste. Jeg 
hadde ventet meg et veldig stort opplegg 
med masse medisinering, og alt mulig rart 
av forslag. Det viser seg at, dersom duene 
er gode og det står en god brevdueholder 
bak, så behøver det ikke være all verdens 
hokus-pokus. Som Rema 1000 slår fast. 
”Det enkle er ofte det beste”. 
 
Gratulasjoner 
Tilslutt vil jeg få gratulere Jan Erik med de 
fine resultatene. Må også få berømme den 
innsatsen han gjør for gruppe og for sin 
forening. Han stiller jo opp på det meste 
hvis helsa tillater det. 

Annonse: 

Toppstammede duer til Toppstammede duer til Toppstammede duer til Toppstammede duer til 

salgs! J. E. Baller!salgs! J. E. Baller!salgs! J. E. Baller!salgs! J. E. Baller!    

 
-    1 stk. original Verstraete, hann 
 
- 2 stk. original Andreas Andresen, 
hanner 
 
- 1 stk. tysk Verstraete x Jansen, 
skimlete hann 
 
- 2 stk. hollandske Jan Aarden 
 
- 1 stk. brødrene Herbots, hann 
(barnebarn av berømte ”number 1” 
 
- 3 stk. Erik Nilsen, Støvring, 1 hann, to 
hunner. Etter han aller beste. 
 
- Velg mellom 1 av 2 duer fra Flemming 
Friis. Helsøster eller datter etter ”275”. 
(7 ganger seksjonsvinner – 
Engels/Vervoort ) 
 
- 1 stk. Henning Jørgensen etter hans 
beste flygende helbror av ”255” x datter 
av ”255” og Flor Engels, kalles 
”prakthunn”. 
 
- 1 stk. Andreas Andresen hann 
Stichelbout x Jansen. En helsøster 
avler toppflygere. Hannen ikke avlet på 
før i 2007. 
 
- 1 stk. ren Flor Engels. Født hos 
Andreas Andresen, hann. Faren er 
broren til Engels berømte ”231”. Mor er 
barnebarn av ”231”. (Bedre finnes 
ikke?) 
 
Videre har jeg for salg duer fra 
2005/2006/2007 etter mine antatt beste 
avlsduer. Flere søsken til mine beste 
flygere 2007. Jeg tar også imot 
bestilling av unger født 2008. Husk at 
det ofte er slik at vinnere avler vinnere! 

Jan Erik Baller 
Telefon: 69 13 11 80 

Norge-06-9251 A 
Nr. 1 årets hann gr.7 
Nr. 2 årets hann NBF 

Norge-07-8287 U 
4. pr. ungdue NBF 

Gruppevinner 
Kungsbacka, 200 km. 

Norge-06-9237  
nr. 2 årets hann gr.7 
nr. 4 årets hann NBF 

Norge-06-9237  
Gruppevinner Rena 
   (200 km.) 

Helbror av Henning 
Jørgensens ”255”. En 
     av avlsduene hos 
        Jan Erik Baller. 

Dette er en 
lovende 
unghu etter 
årets hann i 
gruppe 7. Hun 
har ”sløyfe” / 
kryss i brystet. 

Verstraete 
Avlshunn 
Jan Erik Baller 
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Protokoll fra SBUProtokoll fra SBUProtokoll fra SBUProtokoll fra SBU----møte møte møte møte 
08.02. 2008 på Quality Resort 08.02. 2008 på Quality Resort 08.02. 2008 på Quality Resort 08.02. 2008 på Quality Resort 

Hotell, Kristiansand i NorgeHotell, Kristiansand i NorgeHotell, Kristiansand i NorgeHotell, Kristiansand i Norge        
Fra DdB : Erik Dybdahl, Peter Andersen og 
Brian Madsen. Fra SBF : Bodil Hansson og 
Gunnar Hansson. Fra NBF: Tom 
Corneliussen, Jonny Heimark Olsen og 
Torleif Asheim. Dessuten møtte Kurt Schultz 
som observatør fra NBF og President Horst 
Menzel fra det tyske brevdueforbund. For 
SBU møtte : Kasserer Erik Rasmussen og 
sekretær Per-Kristian Hansen  
 
1. Skandinavisk Brevdueunions årsmøte ble 
avholdt fredag den 8 februar 2008 fra  
kl. 16.00  til kl.17.30 på Quality Resort Hotel i 
Kristiansand i Norge.    
President Tom Corneliussen åpnet møtet og 
ønsket på vegne av NBF velkommen til 
svenske og danske duevenner og som gjest, 
presidenten i det tyske forbund.  
Arrangørgruppen ved formann Terje 
Hjelmaas ønsket velkommen til vertsbyen 
Kristiansand og gruppe 3 av NBF.  
2. Samtlige fullmakter ble godkjent i tråd med 
representantene fra hvert land.  
3. Dagsorden ble enstemmig godkjent.   
4. Gunnar Hansson og Erik Dybdahl ble valgt 
til protokollunderskrivere.  
5. Årsberetning 06-07 ble godkjent 
enstemmig. Vedlegges protokollen. 
6. Revidert regnskap for året 06-07 ble 
godkjent enstemmig. Vedlegges protokollen. 
7. Styret ble bevilget ansvarsfrihet for 
perioden 06-07. 
8. Flygeresultatene for 2006 og 2007 ble 
godkjent da ingen protester var innløpt.  
9. Innkomne forslag og skriv.  
Sak 9.1 NBF foreslo: Nytt punkt 2 i klasse 1. 
Skandinavisk Mesterskap. 
Forbund/gruppe/distrikt forutanmelder slipp 
på minst 2x200 km, 2x300 km og 400 km. 
SBF ønsket at også at ”Direktanslutna 
föreningar”  kunne delta i SBU kl.1. DdB 
mente at det må være et minstekrav at det 
var minst 10 deltagende slag i et slipp/en 
tevling for at et resultat skulle telle. Etter en 
diskusjon og ønske fra SBF kan SBU tillate 
for SBF at ”Direktanslutna föreningar” kan 
delta hvis de inngår i ett distrikt eller 
transportgruppe med felles premieliste med 
det eller de distrikter som deltar i 
transportgruppen. DdB og SBFs 
representanter støttet NBFs forslag og 
begrunnelse om vanskelige flygeforhold på 
lengre distanser slik at alle grupper i NBF kan 
delta om Skandinavisk Mesterskap. NBFs 
forslag ble vedtatt med tillegg av at det måtte 
være minst 10 deltagende slag i en flygning i 
Forbund/seksjon (DdB)/gruppe(NBF)/ 
distrikt(SBF). For SBF tillates at 
”Direktanslutna föreningar” kan delta i SBU 
kl.1 hvis de inngår i ett distrikt eller 
transportgruppe med felles premieliste med 
et eller flere distrikter i transportgruppen.  
Sak 9.2 NBF foreslo følgende for SBU-
landskamp, utstilling som ble vedtatt: Hanner 
skal under siste året/sesong ha minst 800 
premiekilometer innen 20 % av deltagende 
duer i seksjon/gruppe/distrikt. Hunner/honor 
skal ha minst 600 premiekilometer, men for 
øvrig samme krav som for hanner. 
Begrunnelse: NBF har så vanskelige 
flygeforhold for tiden at vi ikke har noe utvalg 
å velge blant for å greie dagens krav til 
utstillingens landslagsklasser. NBF mente at 

selv om km-kravene senkes vil 
utstillingskvaliteten blant flygeduene være slik 
at det blir en reell konkurranse blant SBU-
landene.  
Sak 10. Premieringsplan for 2008-2009 ble 
enstemmig vedtatt med de endrede statutter 
som er vedtatt under punkt 9 og 12. 
Premieringsplan for 2008- 2009 vedlegges 
protokollen. Se SBUs premieringsplaner for 
2008 og 2009 i ringlistenummeret av 
”Brevduesport”. 
Sak 11. Dommer og utstillingsspørsmål.  
Henvises til sak 9.2 og vedtak om nye 
kriteriekrav for SBU-landskampen 
12. Spørsmål og svar 
12.1: En svensk premietager i SBU-
landskampen for ungduer protesterte på at 
premien ble utbetalt i SEK når landskampen 
var avholdt i Danmark. Dette vil bli rettet på 
og møtet vedtok at for framtiden skulle 
premiene i SBU-landskampen omregnes fra 
dagens satser og utbetales i Euro slik at det 
ble utbetalt likt, uavhengig av valutakursene i 
de enkelte land. 
12.2: Situasjonen angående fugleinfluensa 
foran slippsesongen 2008 ble diskutert. Den 
tyske president som også er president i FCIs 
veterinær og vitenskapskommisjon 
redegjorde for situasjonen i EU og 
kommisjonen. Etter en utførlig gjennomgang 
refereres noen hovedpunkter. a). Nye forsøk 
med duer i Kina viser at duer ikke kan smittes 
av normale doser av fuglevirus. b) Brevduer 
spiller ingen rolle for utbredelsen av 
fugleinfluensa. c) brevduer er ikke med i 
kategorien ”fjærkre”, men hører til ”andre 
fugler i fangenskap.” d) Noen land har 
skjerpet sine nasjonale krav mer enn EU-
regulativene. Retningslinjene fra EU er 
minstekrav.  
13. Valg. 
a) Hans Petterson, Sverige ble valgt til 
President for 2 år. 
b) Erik Dybdahl, Danmark ble valgt til 
1.Vice-President for 2 år. 
c) Tom Corneliussen ble valgt til 2.Vice-
President for 2 år. 
14. Neste SBU-møte avholdes i Sverige 
den 2. helg i februar 2010. 
15. Tom Corneliussen takket for gode 
forhandlinger og inviterte på vegne av NBF til 
SBU-middag kl.18.30. 
 
Ved protokollen Per-Kristian Hansen 
Kontrollert og godkjent av valgte 
justeringsmenn, Gunnar Hansson, SBF og 
Erik Dybdahl, DdB 

 
DdB representanter fra venstre: Peter 
Andresen, Erik Rasmussen og Erik Dybdahl. 

 
Fra SBF: Bodil Hansson og Gunnar Hansson 

Årsberetning, NBF 2007Årsberetning, NBF 2007Årsberetning, NBF 2007Årsberetning, NBF 2007    
 
Styre og stell: Styret for 2007 har vært 
President Tom Corneliussen, sekretær Per-
Kristian Hansen , kasserer Toreleif Asheim , 
PR-leder Jonny Heimark Olsen og 
styremedlem Kurt Schultz. Tom Corneliussen 
er for 2007 President og Per-Kristian Hansen 
sekretær i Skandinavisk Brevdueunion. 
Øystein Helgesen har ved utløpet av året 
vært NBFs oppmåler i 15 år og har sagt fra 
seg det viktige vervet som våre 
kappflyvninger er helt avhengig av. Vi takker 
Øystein for en god jobb gjennom disse år. 
Eric Spydevold har vært WEB-redaktør for 
NBFs hjemmeside og utviklet sider for 
grupper og Forbund i flere år. Han har 
gjennomført et utmerket arbeid med å 
utforme NBFs hjemmside. Han blir avløst av 
Jonny Heimark Olsen fra gr.5, Bergen som vil 
videreføre og utvikle siden i samarbeid med 
gruppene i NBF.  
 
Representasjon ved brevdueolympiaden: 
NBF var representrert ved 
Brevdueolympiaden i Oostende i Belgia ved 
President Tom Corneliussen og sekretær 
Per-Kristian Hansen i januar 2007. Redaktør 
Lars Corneliussen deltok som fotograf og 
referent for egen regning. Etter hektiske 
møtedager med viktig informasjon fra de ulike 
komiteer i FCI og kanskje aller viktigst: 
seminaret om ”aviær influensa”. Maria 
Pittman fra EU-kommisjonen gikk gjennom 
alle EU-direktiver som omhandlet fugleviruset 
i forhold til brevduer og kappflyvninger. 
Ortrud  Werner fra Friedrich-Loeffler-Instirut, 
Insel Reims redegjorde for forsøk med duer i 
forhold til motstandsevne mot AI og 
muligheter for å smitte andre fugler. Hun slo 
fast at forsøkene viste at selv med store 
doser av H5N1 var det bare en liten andel av 
duene som ble syke av smitten. De infiserte 
duene smittet ikke høns som var satt inn 
sammen med duene.   Ortrud Werner leder 
det det tyske forbundsinstituttet for 
dyresunnhet som er anerkjent for sin 
grundighet i sitt forskningsarbeid og blir 
benyttet av EU-kommisjonen. Kunnskaper 
som disse foredragholdere ga NBFs ledelse, 
har vært helt avgjørende for vårt arbeid for 
brevduesportens gjennomslagskraft i forhold 
til regelverket angående fugleunfluensa i 
Mattilsynet. For øvrig ble samlingen av ledere 
for verdens brevduenasjoner som 
representerte i alt 630 000 brevdueholdere 
en stor internasjonal solidaritetsfeiring med 
høydepunkt for NBF, tildelingen av VM-
premiene helt tilbake til Ess-duepremiene til 
Martin Sævareid og Rune Berg vunnet i 
Santiago de Compostela i 2004.  
 
NBFs 96. representantskapsmøte med 
festaften ble avholdt på Hotel Linne i Oslo i 
flott regi av gr.1. Landsutstillingen ble avholdt 
på Lørenhallen med 205 deltagende duer.  
Erik Walter Johansen, Fr.stad BF fikk Grand 
Prix og Frode Brakstad fikk NBFs 
ærespremie for best sammenlagt hann og 
hunn i en meget vellykket utstilling med 
mange flotte duer. For ettårige hanner var det 
gr.7 som vant lagkonkurransen mens 
tilvarende for huer ble vunnet av gr.1. 
Rolvsøy BF vant foreningskonkurransen for 
ungduer både for hanner og huer. 
 
(fortsetter på side 32) 
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Karin Lindberg, Oslo BK, Marit 
Småriseth, og Morten Støen,  Mjøsen BF 
fikk utdelt sine velfortjente hedersmedaljer 
for flott innsats gjennom flere år for 
brevduesportens fremme. 
Representantskapet: Etter forslag fra gr.6 
ble km-kravene til NM endret til minst 
1x100 km , 2x200 km, 1x300 km og 1 x 
400 km som en prøveordning for 2007. Det 
ble innført et sprintmesterskap med 4 
slipp på minst 100 km og høyest 200 km. 
Det ble vedtatt regler i vårt slippreglement 
som er i overensstemelse med de krav FCI 
og Mattilsynet i Norge stiller til friflyvning av 
våre duer. Det ble også vedtatt endringer i 
slippreglementet når det gjaldt elektronisk  
hjemkonstatering.Treningslister ble 
godkjent under bestemte vilkår slik det 
fremgår av punkt G 17 i slippreglementet 
for 2007. Denne nye regel ble benyttet i 
2007 etter godkjennelse av styret når nye 
elektroniske ringer ikke fungerte på 
Taurisanleggene.   
 
Møter 
Det har vært avholdt 4 styremøter og 
Formannsmøte i 2007. Styret har hatt et 
vanskelig arbeid i slippsesongen på grunn 
av mange endringer i slippeplaner og 
avlysning av slipp. Å gi raske 
tilbakemeldinger på dispensasjoner etter 
styrevedtak , hadde ikke vært mulig uten at 
styret og gruppene hadde hatt den 
nødvendige kontakt per e-mail. NBF 
intruduserte i 2007 ny type ringer, såkalte 
kombiringer, hvor man kunne innføre en 
elektronisk chip i fotringen. NBF bestilte 
kombiringer til alle medlemmer for 2007 og 
hadde eneretten på salg av elektroniske 
ringer (chips) til gruppene fra samme firma. 
Disse elekroniske chipene til å putte i 
kombiringen fungerte perfekt ved forsøk 
både for Unikon og Tauris. Ved 
ungduesesongens start viste det seg at 
chipen ikke fungerte ved innsetting på 
Tauris-anlegg selv om chipen var registrert 
og fungerte på treningsliste. NBF måtte 
derfor akseptere treningsliste etter § G 17 i 
slippreglement og at grupper kjøpte inn 
nye Tauris-chips direkte fra Tauris. Ved 
utgangen av 2007 er utsiktene gode for at 
dette problemet løser seg i 2008 slik at alle 
kan bruke rimeligere el-chips innkjøpt 
gjennom NBF. 
 
NBFs Dommerklubb fikk avholdt 4 
gruppeutstillinger og 1 foreningsutstilling 
med til sammen 400 duer hvor 6 grupper 
og 1 forening var involvert.  Det er i 8 
aktive dommere  i klubben i 2007. Nye 
omsøkte klasser på Landsutstillingen ga 
få, men høyt bedømte duer. 
 
VM i Belgia i 2007 ble avholdt i Nevele i 
Belgia. 25 norske duer gjorde en flott 
innsatts med 5 plass til Steinar Thowsens 
med due Norge 07- 13951 som topp-
resultat og videre 27 plass til Asheim, 36.pl 
til Løvfall, 44 pl. til Brakstad, 54 pl til 
Austrheim, 64 pl. Eikeland, 108 pl. og 139. 
pl til Lomeland, 125 pl. til Jarl Undahl, 140 
pl. til Erik W. Johansen, 186 pl til Sævareid 
og 188 pl til Kilvik.  En god norsk 
laginnsats som ville ha gitt en 
lagplassering blant de 5 beste av 21 
deltagende nasjoner. 

SBU-landskampen i  Danmark ga 2 plass 
til Norge og Jarluf Lomeland fikk 3 essdue. 
I finalen tok de norske duene fra 4-9 plass 
og tilhørte h.h.v. Lindberg, Finnskog,  
Spydevold og Lomeland.  
 
Medlemstallet i 2007 synker ytterligere og 
er 434 som er 30 mindre enn i 2006.  
 
Økonomi. Til tross for færre medlemmer 
og mindre salg av ringer har regnskapet 
gitt et lite overskudd. Dette skyldes økte 
inntekter på rekvisitasalg ved god avtale 
på elektroniske chips til combiringene 
samtidig som medlemmene også sparte 
noen kroner per chip. Det var også mindre 
utgifter til tidsskrift,  premier og styremøter 
i forhold til budsjett. Det ble brukt over det 
budsjetterte på representasjon og 
representanskapsmøte/formannsmøte.  
 
PR for Brevduesporten. Det er ikke brukt 
midler til PR over PR-budsjettet, men det 
er brukt midler over andre busjettposter 
både i tidsskrift og på vår WEB-side av 
PR-leder. Gruppene gjør fortsatt en stor 
innsats i gruppene for å øke interessen for 
brevduesporten og for å få flere 
medlemmer, Vervekampanje gjennom 
tidsskrift gir flere passive medlemmer både 
i grisgrendte strøk og hvor brevduesporten 
er etablert, men det gir ikke mange aktive 
medlemmer på kort sikt. Det har vært flere 
TV-programmer i beste sendetid som like 
etter ga mange henvendelser til NBF om 
medlemskap. NBF har lagt mye arbeid i 
kontakt med Mattilsynet og informasjon til 
gruppene omkring fugleinfluensa som NBF 
ser som viktig PR for brevdueporten. 
Vår WEB-side er viktig utadrettet PR for 
Brevduesporten og PR-leder Jonny 
Heimark Olsen har fra slutten av 2007 tatt 
over som WEB-redaktør. Vår PR-leder har 
lokalt og gjennom WEB-siden gjort et godt 
arbeid PR-messig for å få flere 
medlemmer. NBF får mange henvendelser 
hver uke angående om medlemskap, 
rekvisita og  informasjon.             
 
Norsk Tidsskrift for Brevduesport. Lars 
Corneliussen har som ny redaktør 
gjennomført et år hvor tidsskriftet har blitt 
bare bedre og bedre. Han har på en 
utmerket måte redigert også ringliste og 
resultatnummer. Han trenger stoff fra alle 
grupper slik at vårt nasjonale medlemsblad 
ikke blir preget av kun lokal brevduesport 
og artikler. Tidsskriftkontaktene i alle 
grupper må fungere bedre for å få 
tidskriftet til å bli et medlemsblad som 
binder oss sammen både lokalt og 
nasjonalt.  
 
Veterinærsituasjonen i 2007.  
Mattilsynet innførte restriksjoner og øket 
risikovurderingen fra 3 februar 2007 for 
alle fylker sør for Nordland. Disse 
restriksjonene ble fjernet 16 april 07 og 
NBF kunne fra da av ha friflyvning, trening 
og konkurranser i Norge uten å søke det 
lokale Mattilsynet om dispensasjoner. Når 
det gjeldt slipp fra utenlandske stasjoner 
måtte NBF sentralt søke Jordbruksverket i 
Sverige, Fødevarestyrelsen i Danmark via 
DdB og Tyske Brevdueforbund om 
tillatelser fra vedkommendes myndigheter 

til kappflyvninger fra bestemte stasjoner i 
Sverige, Danmark og Tyskland. Da det 
ikke ble påvist aviær influensa i disse land 
på søkertidspunktet ble de nødvendige 
tillatelser gitt og forelagt det lokale 
Mattilsynet av arrangerende grupper. De 
lokale Mattilsyn ga i sin tur tillatelser til 
slipp på utenlandske stasjoner direkte til 
gruppene. Dette er i overnstemelse med 
EU-direktivene for brevdueslipp og vil 
videreføres for NBFs grupper i 2008. Det 
er oppdaterte forskrifter av 3 juli 2007 hvor 
EUs regelverk er innført i Norge som EØS-
medlem i forhold til å forebygge mot aviær 
influensa. Det nye er opprettelse av 
risikosoner på 3 km og obersvasjonsoner 
på 10 km rundt et påvist utbrudd av H5N1. 
NBF var på høringsmøte i Mattilsynet om 
den nye forskrifter og har kommet med 
synspunkter og spørsmål før den nye 
forskriften ble formulert og vedtatt som lov 
3.07.07.   
 
Flygesesongen 2007. 
2007 ble den vanskeligste flygesesongen i 
store deler av NBF på mange år. De 
vanskeligheter som i tidligere år var 
opplevd på Vestlandet fikk også 
Østlandsgruppene oppleve. Forklaringer er 
vanskelig å gi, men observasjoner og 
meldinger sammenholdt med værvarsel, 
varsler om solutbrudd og obervasjoner på 
oppslippsteder om falk og haukeangrep 
ser ut til at i enkelte helger har alle disse 
faktorene slått til på samme tid og gitt sene 
hjemkomster med færre duer på slipp i de 
etterfølgende uker. Rapporter om 
påvisning av sopp hos våre brevduer kan 
også ha vært en av årsakene. Det 
anbefales gruppene å ta dette på alvor og 
ta kontakt med veterinær eller firmaer som 
kan gi forebyggende kurer for å styrke 
brevduenes immunforsvar.  
Viktig at gruppene følger slippreglementet 
nøye og rengjør( desinifiserer) 
slippmateriell foran hvert slipp. Se B5 i 
NBFs slippreglement. Enkelte grupper og 
enkeltmedlemmer har gode resultater som 
gir håp om en normal sesong for alle i 
2008.  
   
Resultatene 2007.  
Det store navn i 2007 er Norgesmester, 
Kongepokalvinner og kortdistansemester 
Jarluf Lomeland fra gr.8. Han er nr 6 i 
EM, nr 3 i UM, 3 i LD, nr. 3 i det nye 
sprintmesterskapet (SM) og har de 2 beste 
av ”Årets sprinter” og essduer hanner for 
Vestlandet. Han har også 3. essdue i SBU-
landskampen for ungduer. Etter sine 2 
seire i mellomdistansemesterkapet i 1998 
og 1999 vinner han Anne og Herlof 
Herlofsens Gavepremie til odel og eie som 
han får utdelt først i 2009. Et annet stort 
vinnernavn i 2007 er  Jan Erik Baller fra 
gr.7 som ble knepent slått av Lomeland i 
NM, men som blir mester på 
mellomdistanse, for ettåringer og ungduer. 
I tillegg  nr. 5 i kortdistanse. Han har de 2 
beste av årets ungduer og flere essduer. 
Jan Erik får det siste napp i Herlofsens 
pokal i mellomdistansemesterskapet. Årets 
Juniornorgesmester og juniormester i 
kortdistanse er gr.5s stolthet, og heter 
Sondre Arnhem. Ingvar Kluge vinner 
langdistansemesterskapet, blir nr 2 i EM   
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og blir nr 4 i NM så vidt slått av Arvid 
Myreng som blir nr 3. Frode Brakstad, gr.16 
vinner sprintmesterskapet, har beste essdue 
hanner på Østlandet og tar flest 
Derbypremier (8 av 20). Et nytt navn dukker 
opp i gr.1; Colin Allman som blir 
Rekruttmester og inntar en 5 pl. i NM.  
I de Skandinaviske Mesterskap for voksne 
duer har verken Norge eller Sverige 
plasseringer i 2007 mye grunnet avlysninger 
på grunn av dårlige værforhold. 
 
Framtidsutsikter. 
I forhold til aviær influensa ser det lysere ut 
da det ikke har vært utbrudd i Skandinavia i 
2007. I slutten av året har det dessverre vært 
flere tilfeller i Polen og Tyskland i store 
oppdrettsanlegg som gir bekymring for 2008. 
Det er innført forhøyet beredskap i Sverige 
og Danmark i desember 2007. SBF og DdB 
må søke om dispensasjon for utstillinger ved 
årets slutt. Vår gode innsats i VM også i 2007 
tyder på at vi har et av verdens beste 
avlsduer. Dette må ivaretas på beste måte i 
de kommende år med forsiktighet i 
slippeplaner og oppslipp av duer. Flere 
grupper kjører forsiktig med kortere distanser 
for å bygge opp en større stamme av 
slagkraftige duer. At vi har minsket kravene til 
NM har ført til større konkurranse og 
spredning på listen over premievinnerne i 
NM. Et klokt flertall i representantskapet i 
januar 2007, så vanskene allerede før 
sesongen 2007.   
Vi står foran store utfordringer i årene som 
kommer som bare lar seg løse ved 
fellesløsninger og samhold om NBFs 
organisasjonsstruktur. Vi trenger de slag som 
slipper mange duer og vi må gi de med færre 
duer en fair sjanse til å delta i konkurransene 
om NBFs premier. NBFs medlemmer har et 
godt omdømme i verden når det gjelder 
sunnhet og kvalitet på våre duer. Slik er det 
også i forhold til Mattilsynet. Denne tilliten må 
vi bygge videre på og være stolte av at vi har 
oppnådd. Forutsetningene er tilstede for 
videreutvikling av sporten med mange 
dyktige tillitsvalgte i grupper og foreninger. 
For at disse skal fungere optimalt må 
oppgavene fordeles slik at ikke for mye faller 
på noen få. Vi har mye å hente i PR, men det 
må skje lokalt for å få flere med i sporten. 
God PR er lokalt å fortelle i lokalvisene og 
lokal-TV om de lokale mestre. Det kan gi 
både nye og tidligere medlemmer interesse 
for å starte med denne fasinerende sporten. 
Vær stolt over å være brevdueentusiast og 
fortell til andre om vår fantastiske sport og 
hobby.    
 
Per-Kristian Hansen, Sekretær. 
 

 
 
Sekretær Per Kristian Hansen med fruen Liv. 
Her fra SBU-middagen. 
 

Referat fra NBFs Referat fra NBFs Referat fra NBFs Referat fra NBFs 

representanskapsmøte representanskapsmøte representanskapsmøte representanskapsmøte 

2008200820082008    
 
Norges Brevdueforbund avholdt sitt 96. 
årsmøte på Quality Resort Hotel i 
Kristiansand  fra kl. 10 til kl. 14.30 den 9 
februar 2008. 
 
1. Åpning av mptet: 
President Tom Corneliussen åpnet møtet og 
ønsket delegatene velkommen. En spesiell 
hilsen til våre gjester fra Sverige, Danmark og 
Tyskland som overvar vårt møte. Etter 
spørsmål til gruppene var følgende gått bort i 
2007 : Karin Lindberg, gr. 1 , Erik Flåtten, gr. 
2 og Johannes Henriksen, gr. 5 og Tor 
Mikkelsen gr. 5 og  gr. 6. Disse ble minnet 
med ett minutts stillhet. 
 
2. Opprop av gruppenes representanter 
og konstatering av stemmetall: 
Gruppe 1: Lars Corneliussen, 54 
medlemmer, 5 stemmer 
Gruppe 2: Steinar Thowsen og Arvid Myreng, 
23 medlemmer, 2 stemmer 
Gruppe 3: Terje Hjelmås og Øyvind Enerstad, 
37 medlemmer, 4 stemmer 
Gruppe 4: Fullmakt til styret, 16 medlemmer, 
2 stemmer 
Gruppe 5: Jonny H. Olsen, 49 medlemmer, 5 
stemmer 
Gruppe 6: Stein Thorsen, 75 medlemmer, 8 
stemmer 
Gruppe 7: Arne Knudsen, 32 medlemmer, 3 
stemmer 
Gruppe 8: Ingvar Kluge, 31 medlemmer, 3 
stemmer 
Gruppe 9: Rune Berg og Knut Austrheim, 25 
medlemmer, 3 stemmer   
Gruppe 10: Ikke representert, 10 medlemmer 
Gruppe 11: Winston Van der Pol, 13 
medlmmer, 1 stemme  
Gruppe 12:Ikke representert, 6 medlemmer
   
Gruppe 14. Lars Eikeland og Marin 
Sævareid, 20 medlemmer, 2 stemmer 
Gruppe 15: Ikke representert, 7 medlemmer  
Gruppe 16: Frode Brakstad og Steinar D. 
Nilsen, 18 medlemmer, 2 stemmer 
Direkte tilsluttede medlemmer: 18 
Til sammen: 434 medlemmer og 40 stemmer  
  
Fullmaktene, herunder fullmakt til styret i NBF 
fra gr. 4, ble godkjent Det innebar at et 
forslag måtte ha 21 stemmer for å bli vedtatt. 
 
3. Regnskap ved kasserer: 
Kasserer gikk igjennom regnskapet på 
overhead. Tap av 30 medlemmer og færre 
solgte fotringer ga mindreinntekter. Av 
rekvisitasalget ga de nye elektroniske chipen 
ekstrainntekter som oppveiet noe av 
kontingenttapet.  Rimeligere tidsskrift i 
svart/hvitt 07 ga 1300 kr i mindreutgifter i 
forhold til budsjett og med besparelser på 
styremøter , premier og PR  ble det et lite 
overskudd pånesten 300 kr. Revisjonsrapport 
godkjente regnskapet og ble lagt fram for 
representantskapet  med bemerkning fra 
revisor om at det ikke var lagt fram bilag for 
representasjon FCI/SBU. Kasserer bemerket 
at utgiftene var på 2 representanter ca 20000 
kr på hver av representantene og at de hver 
fikk refundert 8000 kr av kostnadene. 

Resultatregnskap og hovedregnskap for 2007 
ble enstemmig godkjent. 
 
4: Årsberetning 2007 ble enstemmig 
godkjent med noen spørsmål og 
bemerkninger.  
 
5: Innkomne forslag og skriv,  herunder 
årsbudsjett for 2008: 
5.1: Orienteringssak: NBFs Dommerklubbs 
aktivitetsplan for 2008 og regnskap for 2007. 
Regnskap for 2007 og aktivetsplan 2008 for 
NBFs Dommerklubb ble enstemmig tatt til 
orientering. 
5.2: Gr.6. foreslo: Klasse 10, 
ungduemesterskapet, endres 3 slipp hvor 
hvert slipp er på minst 100 km. Styret i NBF 
støttet forslaget som ble vedtatt med 29 mot 
11 stemmer. 
5.3: Gr.6 foreslo: I klasse 8, 
ettåringsmesterskapet, er kilometerkravet på 
4 slipp på til sammen minst 600 km. Styret 
støttet forslaget som ble vedtatt med 32 mot 
8 stemmer. 
5.4:  Gr.7 foreslo: I kl.1 NM tas 100 
kilometerslipp ut slik at NM fra 2008 består av 
følgende minimumsavstander. 3 x 200 km, 1 
x 300 km og 1 x 400 km. Styret i NBF støttet 
ikke forslaget da formannsmøte som er et 
rådgivende organ for styret i NBF gikk inn for 
å beholde ordningen i NM som gjaldt  i 2007. 
Forslaget falt med 11 stemmer for og 29 
stemmer imot.  
5.5: Styret foreslo: innføring av 
dopingreglement for NBF fra og med 2008. 
Gr.2 hadde lagt fram forslag til forbedringer i 
reglementet som styret støttet. Det fremlagte 
Dopingreglement med gr.2s endringsforslag 
til deler av reglementet ble enstemmig 
godkjent.  
5.6: Styret foreslo: Klasse 7,  langdistanse 
blir det samme for alle grupper i NBF som 
innebærer : Gruppene anmelder 3 slipp på til 
sammen minst 1600 km hvor enkeltslipp  må 
være minst 400 km. Styrets forslag ble 
vedtatt med 29 mot 11 stemmer.  
Sak 5.7: Styret foreslo: Nye 
kontingentkategorier fra 2009: Styret i NBF 
foreslo at fra og med 2009 faller mulighetene 
til å betale en kontingent for et kompaniskap 
bort. Styret forslag falt med 8 stemmer for og 
32 imot. 
 
Sak 5.8. Styret foreslo: følgende budsjett 
for NBF i 2008: 
 
Inntekter: 
Kontingent: Resultat 2007: 151075,- / 
Budsjett 2008: 155000,- 
Fotringer: Resultat 2007: 82600,86 / 
Budsjett 2008: 83000,- 
Renter: Resultat 2007: 526,22 / Budsjett 
2008: 715,- 
Rekvisitasalg: Resultat 2007: 18923,38 / 
Budsjett 2008: 20000,- 
Diverse: Resultat 2007: 1603,45 / Budsjett 
2008: 0,- 
WEB-sider: Resultat 2007: 100,- / Budsjett 
2008: 0,- 
Reklame Web-sider: Resultat 2007: 1795,51 
/ Budsejtt 2008: 2000,- 
Sum inntekter: Resultat 2007: 256624,42/ 
Budsjett 2008: 260715,- 
(Kontigentpriser) 
(aktiv: 2007: 435,- / 2008: 435,- ) 
(junior: 2007: 220,- / 2008: 220,- ) 
(passiv: 2007: 250,- / 2008: 250,- ) 
(Ringpriser: 2007: 6,- / 2008: 6,-) 
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Utgifter: 
Tidsskrift (8 nummer): 
Trykking: Resultat 2007: 51469,00 / 
Budsjett 2008: 62000,00 
Red.godtgjørelse: Resultat 2007: 8000,00 / 
Budsjett 2008: 8000,00 
Porto / adm: Resultat 2007: 23517,53 / 
Budsjett 2008: 25000,00 
Annonseinntekter: Resultat 2007: -7500,00 
/ Budsjett 2008: -8000,00 
Abonnementinntekter: Resultat 2007: -
1670,00/ Budsjett 2008: -1800,00 
Sum netto tidsskrift: Resultat 2007: 
73816,53/ Budsjett 2008: 85200,00 
WEB-sider: Resultat 2007: 10271,09/ 
Budsjett 2008: 10200,00 
Kontingent SBU / FCI: Resultat 2007: 
2110,00/ Budsjett 2008: 2100,00 
Utgiftgodtgjørelse til dekning av 
merutgifter: Resultat 2007: 24000,00/ 
Budsjett 2008: 24000,00 
Styremøter: Resultat 2007: 25969,26/ 
Budsjett 2008: 20000,00 
Representantskaps / formannsmøte: 
Resultat 2007: 37499,50/ Budsjett 2008: 
40000,00 
Representasjon/ SBU/FCI: Resultat 2007: 
20120,00/ Budsjett 2008: 18000,00 
Administrasjon: Resultat 2007: 13872,00/ 
Budsjett 2008: 10000,00 
Propaganda: Resultat 2007: 0,00/ 
Budsjett 2008: 5000,00 
Premier: Resultat 2007: 22100,00/ 
Budsjett 2008: 20000,00 
Tilskudd dommerklubben: Resultat 
2007: 7462,50/ Budsjett 2008: 7500,00 
Avskrivninger/Rekvisita: Resultat 2007: 
6451,50/ Budsjett 2008: 6000,00 
Jubileumsfond (2012) : Resultat 2007: 
5000,00/ Budsjett 2008: 5000,00 
Diverse Utgifter: Resultat 2007: 7663,60/ 
Budsjett 2008: 4000,00 
Underskudd / Overskudd: Resultat 2007: 
288,44/ Budsjett 2008: 3715,00 
Sum utgifter: Resultat 2007: 256624,42/ 
Budsjett 2008: 260715,00 
Styrets forslag til budsjettom ble 
enstemmig vedtatt. 
 
6. Styret i NBF foreslo følgende 
valgkomité for 2008 som ble vedtatt 
enstemmig: 
Leder: Arvid Myreng, gr. 2 (gjenvalg) 
Nestleder: Jan Inge Våge, gr. 9 ( gjenvalg) 
Medlem:Ragnar Jørgensen, gr.7  
(gjenvalg) 
1. vara: Eivind Aasland, gr.8 (gjenvalg) 
2. vara: Roy I. Johnsen, gr.6 (gjenvalg) 
3. vara: Ragnar Lyssand, gr.5 (ny)  
 
7. Valg av styre og revisorer for 2008    
Valgkomiteens leder Arvid Myreng la fram 
valgkomiteens forslag og redegjorde for 
valgkomiteens arbeid som grunnlag for 
forslaget. På forespørsel fra valgkomiteen 
meddelte styremedlem Kurt Schultz at han 
ikke er villig til å ta gjenvalg, mens alle de 
øvrige  meddelte at de er villige til å ta 
gjenvalg. Gruppene ble informert om dette, 
og invitert til å komme med forslag. 
Følgende forslag kom innen fristen: 
Gr 2: Gjenvalg på alle som er villige. Frode 
Knudsen (gruppe 6) som nytt styremedlem 
(ikke villig). 
Gr 7: Frode Brakstad, (gruppe 16) som 
nytt styremedlem (villig). 

Gr 8: Snorre Lindberg (gruppe 1) som nytt 
styremedlem (villig). 
Gr 11: Gjenvalg på alle som er villige. 
Frode Brakstad (gruppe 16) som nytt 
styremedlem (villig). 
Forslag etter fristen: 
Gr 9: Bjørn Åge Wibe (gruppe 10) som nytt 
styremedlem(villig). 
Gr 15: Gjenvalg på alle som er villige.   
Valgkomiteens innstilling: 
President:  
Tom Corneliussen, gruppe 1 (gjenvalg) 
Sekretær :  
Per-Kristian Hansen, gruppe 7 (gjenvalg) 
Kasserer :  
Torleif Asheim, gruppe 8 (gjenvalg) 
PR-leder:  
Jonny Olsen, gruppe 5 (gjenvalg) 
Styremedlem:  
Frode Brakstad, gruppe 16 (ny) 
 
Revisor: Roy Bøe, gruppe 6 (gjenvalg) 
Revisor: John E. Solheim,gruppe 6 
(gjenvalg) 
 
Valgkomiteens innstilling var 
enstemmig. Gr.9 foreslo Bjørn Aage Wibe 
, gr.10 i stedet for Frode Brakstad gr.16. I 
avstemningen fikk  Bjørn Aage Wibe 3 
stemmer og Frode Brakstad 37 stemmer 
og valgkomiteens innstilling var dermed 
vedtatt.  
 
8. Valg av revisor og vara til SBU-
regnskapene for 2008-2009. 
Torleif Asheim med Eivind Aasland som 
vararepresentant ble enstemmig gjenvalgt. 
 
9. Forslag til sted for 
representantskapsmøte og 
landsutstilling 2009:   
Anmodning til gruppene om dette var 
sendt ut sammen med sakspapirene og 
ingen hadde meldt sin interesse for 
arrangementet i 2009.  Det ble presisert at 
det var repr.møte i 2011 som bestemte når 
møte for 100-årsjubileet i 2012 skulle finne 
sted og det måtte skje uavhengig av hvem 
som arrangerte i 2009, 2010 og 2011. Det 
var heller ingen som meldte seg under 
selve møtet. Styret skulle derfor arbeide 
videre med saken. (Senere på kvelden 
bekjentgjorde Jonny Heimark Olsen at 
neste årsmøte ble avholdt i Bergen)  
 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen 

 

NBFs landsutstilling, 

årsmøte og årsfest 2008 
8. - 10. februar i Kristiansand. 

 
Vi i gruppe 3 takker for at Dere alle gjorde 
vårt arrangemang så vellykket som det ble. 
Vi hadde 100 gjester til festmiddagen på 
lørdag, så takk igjen for flott oppmøte.  
 
Ønsker også å takke følgende brevduefolk 
for gaveduene vi mottok til vår auksjon, 
som førte til at vi solgte duer for ca 84000,- 
kroner: Melgaard/Jeppesen, Stein 
Thorsen, Øyvind Enerstad, Jan Erik Baller, 
Snorre Lindberg, Waaler/Helgesen, Herlof 
G Herlofsen, Jan Olav Thrana, Jarulf 
Lommeland, Michael Thusen Larsen, 
Benth Bøgh, Henning Jørgensen. En stor 
takk også til Jan Helge Evensen for pass 
og stell av auksjonsduene og til Svein 
Olsen for å være hovedperson i å skaffe 
oss de fleste auksjonsduene. Ikke minst 
takk til Henning Jørgensen for et flott 
foredrag og en strålende jobb som 
auksjonarius. Uten deg Henning hadde 
nok ikke prisene blitt så høye.  
 
Ønsker også og takke alle medlemmene 
av gruppe 3 for en fantastisk flott jobb med 
hele arrangementet. Det ble også utdelt 
hedersmedalje til Geir Erling Birkeland og 
Jan Olav Thrana. Dette var de begge vel 
unt og takker med dette dere begge for 
gode jobber i gruppe/forening og i NBF. 
Ellers vil vi takke alle som var til stede på 
vårt arrangement. Vi håper dere alle hadde 
en flott weekend hos oss, og velkommen 
tilbake neste gang vi skal arrangere.  
 
Ønsker også og takke damene i gruppen 
vår som gjorde en flott innsats med 
”dametur” og ellers bidro sterkt til å hjelpe 
til med det meste. Etter tilbake meldingene 
vi har fått fra medlemmene blir det nok 
ikke altfor mange år til neste gang vi 
kommer til og søke om dette 
arrangementet. 
Sportslig hilsen gruppe 3, Terje Hjelmaas 

 
Formann i gruppe 3, Terje Hjelmaas, få r 
her gavefat fra NBF som takk for et flott 
arrangement. 
 
Se for øvrig fyldig bildereportasje samt 
resultater fra landsutstillingen fra 
”brevdue-weekenden” i Kristiansand på 
de neste sidene i ”Brevduesport”. 
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Resultater NBFs Resultater NBFs Resultater NBFs Resultater NBFs 

landsutstilling 2008landsutstilling 2008landsutstilling 2008landsutstilling 2008    
Sørlandets travpark 9. februar 
 
Resultatene presenteres slik: 
Plassering, ringnummer, eier, poeng. 
Klasse 2 A – sportsklasse hanner 
1. N-06-686: Snorre & Marianne: 94 +1,75 
2. N-06-15075: F. Brakstad: 93,50 + 2,1 
3. N-04-241: Ø. Enerstad: 93,75 + 1,4 
 
Klasse 2 U – sportsklasse hunner 
1. N-06-1088: Snorre & Marianne: 95+1,7 
2. N-05-1517: J. O. Thrana: 92,50 + 0,5 
 
Klasse 3 A – ettårige hanner 
1. N-06-10222: Waaler/Helgesen: 94,75 
2. N-06-2382: Dagfinn Iversen: 94,50 
3. N-06-420: Colin Allman: 94,25 
 
Klasse 3 U – ettårige hunner 
1. N-06-2849: Arild Berg: 94,00 
2. N-06-700: Snorre & Marianne: 94,00 
3. N-06-9877: J. & T. Fjellheim: 94,00 
 
Klasse 4 A – unge hanner 
1. N-07-13977: F. Brakstad: 94,50 
2. N-07-035: G. Edvardsen: 94,25 
3. N-07-14397: S. D. Nilsen: 94,00 
4. N-07-2048: H. G. Herlofsen: 93,75 
5. N-07-077: H. Th. Ellefsen: 93,75 
6. N-07-1641: S. Thowsen: 93,75 
 
Klasse 4 U – unge hunner 
1. N-07-020: G. Edvardsen: 94,25 
2. N-07-047: Alf Andresen: 94,25 
3. N-07-14013: F. Brakstad: 94,25 
4. N-07-13978: F. Brakstad: 94,00 
5. N-07-11651: K. Austreim: 93,75 
6. N-07-2700: Team Tromøy: 93,50 
 
Klasse 5 A: Unge hanner (juniormedlem) 
1. N-07-11602: I. L. Austreim: 93,50 
 
Klasse 5 U: Unge hunner (juniormedlem) 
1. N-07-11610: I. L. Austreim: 93,50 
 
Klasse 6 A: Åpen klasse hanner 
1. N-98-9799: H. A. Rasmussen: 93,75 
2. N-04-17585: K. Ellefsen: 93,75 
3. N-03-8809: O. Gjermundsen: 93,75 
 
Klasse 6 U: Åpen klasse hunner 
1. N-98-9907: H. A. Rasmussen: 93,00 
 
Lagkonkurranse klasse 3 A (gruppe) 

1. Gruppe 1 
2. Gruppe 7 
3. Gruppe 3 

Lagkonkurranse klasse 3 U (gruppe) 
1. Gruppe 3 
2. Gruppe 1 
3. Gruppe 2 

Lagkonkurranse klasse 4 A (forening) 
1. LTBF 
2. BBK 
3. LYN 

Lagkonkurranse klasse 4 A (forening) 
1. LTBF 
2. BBK 
3. Haugesund 

 
NBF’s ærespremie: Beste sammenlagt 
hann og hunn på hele utstillingen: 
Snorre & Marianne, OBK 

Utstillingsvinnere: 

Vinner klasse 2A – N-06-686: Snorre & Marianne 

Vinner klasse 2 U og Grand Prix: N-06-1088: Snorre 
& Marianne 

Vinner klasse 3 A: N-06-10222: Waaler/Helgesen 

Vinner klasse 3 U: N-06-2849: Arild Berg 

Vinner klasse 4 A: N-0713977: Frode Brakstad 
 
 
 

Vinner klasse 4 U: N-07-020: G. Edvardsen 

Vinner klasse 5 A- N-07-11602:I. L. Austreim  

Vinner klasse 5 U- N-07-11610:I. L. Austreim  

Vinner klasse 6A: N-98-9799H. Rasmussen 

Vinner klasse 6 U: N-98-9907: H. Rasmussen 
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Bilder fra NBFs årsfest 8. – 10. februar 2008 i Kristiansand: 

 

 

 

 

Arild Berg ved bordet 

Øystein Andresen med kona Tove Janne 

Frode Brakstad koser seg med kona Else og Hege Van der Pol 

Hedersmedaljør og nytt styremedlem 

Danske Finn Kornbeck hygger seg med norske damer 

Erik Dybdahl (DdB) holder tale. 

Kurt Schultz hygger seg med Else Brakstad 

OOOAH ! OOOAH ! OOOOOOAH! 

Dagfinn Iversen med konen Elin. 

Tysk og dansk leder i ivrig samtale. Horst 
Menzel (DV) og Erik Dybdahl (DdB). 

Kjell Ellefsen med ”due-hurra” 
To gode venner: Knut Austreim og Rune Berg 

To brevduemenn følger med på auksjon og 
auksjonarius Henning Jørgensen i bakgrunn. 
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Bilder fra NBFs årsfest 8. – 10. februar 2008 i Kristiansand: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBF-president mottar gave fra Dion Esman 

De tre dommerne ved landsutstillingen 2008. Ragnar Jørgensen, 
Jan Inge Våge og Kjell Ellefsen Jan Inge Våge og konen  

Familien Myreng på fest  Benni Henriette Monsen, Stein Thorsen og Jytte 
Esman Larsen  

NBF-president mottar gavepremie fra SBF, 
her ved Bodil Hansson og Gunnar Hansson.  

NBF-president mottar gavepremie  
fra Tyskland og Horst Menzel.  

De to hedersmedaljørene, Geir Erling 
Birkeland og Jan O. Thrana.  

Takk for maten-tale 
ved Kjell Sterner.  Toatsmaster Herlof 

G. Herlofsen. 

VM-trofeer til Martin Sævareid og Rune Berg. 

Damenes tale ved hedersmedaljør 
Geir Erling Birkeland. 

Stolt hedersmedaljør 
Jan Olav Thrana. Kurt Schultz takker for 

seg i NBF-styret. 

Anette Helgesen og Erik Waaler, 
fjorårets norgesmestre, på festmiddag. 

Steinar og Grethe Thowsen 
på festmiddag. 

To gode venner: Norgesmester Jarluf 
Lomeland og Poul McBurnie. 



2006 2007 2006 2007

Kr. 60741,33 Kr. 2387,75

Kr. 8840,00 Kr. 8840,00 Kr. 5617,00 Kr. 1910,60

Kr. 2545,28 Kr. 504,52 Kr. 27836,50 Kr.

Kr. 128723,94 Kr. 115273,69 Kr. 12458,16 Kr. 10804,00

Kr. 14000,00 Kr. 19000,00 Kr. 22359,00 Kr. 8481,00

Kr. 2000,00 Kr. 2000,00 Kr. 2700,00 Kr. 3900,00

Kr. 11390,00 Kr. 5687,46 Kr. 2100,00 Kr. 1350,00

Kr. 1795,51 31.10.2006 31.10.2007

Kr. Kr. 3000,00 Egenkapital  237038,86 231430,89

Kr. 1700,00 Kr. NBF Balanseregnskap -10607,97 288,44

Kr. 1200,00 Kr. Jubileumsfond 5000,00 5000,00

Kr. 7200,00 Kr. Avlsslag

Kr. 1050,00 Kr. 2531,00 231430,89 236719,33 Kr. 231430,89 Kr. 236719,33

Kr. 5000,00 Kr. 5000,00

Kr. 2470,00 Kr. 3070,00 Balanse Kr. 304501,55 Kr. 265171,93

Kr. 3400,00

Kr. 1764,50 Kr. 1764,50

Kr. 1704,00

Kr. 55876,50 Kr. 83006,50

Kr. Kr.

Kr. Kr. 4200,00

Kr. 306507,55 Kr. 265171,93

Resultat Budsjett Resultat

Inntekter 2006 2007 2007

Kontingent Kr. 161995,00 Kr. 164000,00Kr. 151075,00

Fotringer Kr. 88175,74 Kr. 89000,00Kr. 82600,86

Renter Kr. 378,20 Kr. 400,00Kr. 526,22

Rekvisitasalg Kr. 3930,00 Kr. 10000,00Kr. 18923,38

Diverse Kr. Kr. Kr. 1603,45

WEB-sider Kr. 350,00 Kr. 500,00Kr. 100,00

Reklame Web-sider Kr. 1795,51

Kr. 254828,94 Kr. 263900,00Kr. 256624,42

Utgifter 2006 2007 2007

Tidsskrift: 8 nr. 8 nr. 8 nr.

Trykking Kr. 60010,00 Kr. 62000,00Kr. 51469,00

Red.godtgjørelse Kr. 8000,00 Kr. 8000,00Kr. 8000,00

Porto / adm. Kr. 22215,95 Kr. 23000,00Kr. 23517,53

Annonseinntekter Kr. -5050,00 Kr. -5000,00Kr. -7500,00

Abonnementinntekter Kr. -1800,00 Kr. -1800,00Kr. -1670,00

Sum netto tidsskrift Kr. 83375,95 Kr. 86200,00Kr. 73816,53

WEB-sider Kr. 9165,00 Kr. 10000,00Kr. 10271,09

Kontingent SBU / FCI Kr. 2297,93 Kr. 2300,00Kr. 2110,00

Utgiftgodtgjørelse til dekning av merutgifter Kr. 24000,00 Kr. 24000,00Kr. 24000,00

Styremøter Kr. 35041,00 Kr. 30000,00Kr. 25969,26

Representantskaps / formannsmøte Kr. 46478,00 Kr. 35000,00Kr. 37499,50

Representasjon/ SBU/FCI Kr. 9058,00 Kr. 14000,00Kr. 20120,00

Administrasjon Kr. 5780,00 Kr. 7000,00Kr. 13872,00

Propaganda Kr. 0,00 Kr. 5000,00Kr. 0,00

Premier Kr. 33875,00 Kr. 30000,00Kr. 22100,00

Tilskudd dommerklubben Kr. 8322,50 Kr. 8000,00Kr. 7462,50

Avskrivninger/Rekvisita 2510,00 Kr. 5000,00Kr. 6451,50

Jubileumsfond (2012) 5000,00 Kr. 5000,00Kr. 5000,00

Diverse Utgifter 754,53 0,00Kr. 7663,60

Overskudd Kr. -10828,97 Kr. 2400,00Kr. 288,44

Kr. 254828,94 Kr. 263900,00Kr. 256624,42 35

NBF Resultatregnskap 2007NBF Resultatregnskap 2007NBF Resultatregnskap 2007NBF Resultatregnskap 2007

AKTIVA

NBF HOVEDREGNSKAP 2007 NBF HOVEDREGNSKAP 2007 NBF HOVEDREGNSKAP 2007 NBF HOVEDREGNSKAP 2007 

Utestående fordringer:Rekvisita

Eiendeler Data Drift 2 år

Utestående fordringer:Annonser

Utestående fordringer: Avlslag

Utestående fordringer: Formannsmøte

Jubileumsfond (høyrentekonto)

Seebergs minnepremie

Utestående fordringer:Div.

PC Tidsskrift

PASSIVA

Skyldig kreditorer

Derby unger

Eiendeler (Dataprogram)

NBF`s høyrentekonto

Pettersens minnefond (høyrentekonto)

Bank driftskonto

Postgiro driftskonto

Utestående fordringer:Årsmøte

Diverse

Styremedlemmer

SANDNES 20.12.2007 Utestående rekvisita

Tidsskrift

Formannsmøte

Derby voksne duer

Reklame Web.

Lager Medaljer

Balanse

Rekvisitalager

Lager Premier

Regnskap ved Norges Brevdueforbunds

kasserer Torleif Asheim

GPS



Finale lørdag 27 september 2008 
Endelig...One Loft Race tilbake i Norge!!
Larvik og Telemark Brevdueforening har gleden av å invitere til One Loft Race i vårt nye 
dueslag som ligger idyllisk til ved munningen av Lågen.  Vi håper så mange som mulig ønsker å 
delta. Arrangementet vil gå parallellt til årest SBU konkurranse med dueunger fra de 
toneangivende slag i skandinavia. Så her er mulighten til å teste ungduekvaliteten mot de beste!

Hele 60% av påmeldingsavgiften går ut til premier, resten til drift (fôr, tilskudd, trening, pass) 
av arrangementet. Vi håper på inntekt fra auksjonen.  Premiebeløpene er avhengig av antall 
påmeldte duer, og vil etterhvert bli lagt ut på www.larvikOLR.no sammen med annen 
informasjon om arrangementet. Vi vil etterstrebe å hente inn essduepremier fra sponsorer og 
partnere. Vi har valgt å avvikle finalen på 220 km avstand (Mandal), da vi har meget god 
erfaring med slipp i herifra i september måned (bra vær, lite falk). Etter finalen lørdag 27 
september vil dueungene auksjoneres, hvor beløpet tilfaller arrangør. 

Innlevering av duer      Spenning, sosialt, fine premier!

Duene leveres siste helg i mai.Vi har i år kun plass til vel 120 
dueunger (inklusiv 45 SBU unger), så vi har valgt prinsippet “første 
mann til mølla”. Påmelding registreres løpende ved innbetaling av 
beløp til konto: 2540.59.03914 (ved L&TBF c/o Finn E Hognestad , 
Skreppestadv. 6, 3261 Larvik) senest innen 15 mai.  Betaling fra 
utlandet: IBAN: NO8225405903914, SWIFT: SPTRNO22. 

Påmeldingsavgiften er satt til 500 NOK per due. Duene skal 
leveres i Larvik søndag 1 juni eller søndag 8 juni. Kontaktperson er 
Øystein Knive, e-mail: knive-oe@online.no, tlf. (+47) 91553513.

Invitasjon til One Loft Race i  Larvik

 www.LarvikOLR.no
!Høstens vakreste eventyr !

http://www.larvik
http://www.larvik
mailto:knive-oe@online.no
mailto:knive-oe@online.no
http://www.LarvikOLR.no
http://www.LarvikOLR.no
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”Brevduesport” ”Brevduesport” ”Brevduesport” ”Brevduesport” 

presenterer en presenterer en presenterer en presenterer en 

internasjonal internasjonal internasjonal internasjonal 

brevduestjerne:brevduestjerne:brevduestjerne:brevduestjerne:    
 
Denne gang presenteres en due som er 
avlet av to brødre som drev med 
brevduesport i kompaniskap. Brødrene 
Catrysse fra den lille byen Moere i 
Belgia ble spesielt kjent for sine 
prestasjoner på de lange 
mellomdistanseslippene. Dua ”de 45” er 
kanskje den mest kjente av brødrenes 
duer, og regnes også som stamfaren i 
brødrenes grunnstamme av brevduer. 

 
Brevduens ringnummer:  
Belgia – 1945 – 886045 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Blå 
 
Brevduens oppdretter: 
Brødrene Catrysse 
 
Brevduens kallenavn: 
”De 45” 
 
I stamtavlen nevnes: 
A. Deforche 

 
 
 
 
Brødrene Catrysse startet opp med 
brevduer i felleskap mellom første og 
andre verdenskrig. I 1930 gikk de til 
anskaffelse av duer som hadde sitt 
utspring fra stammen av brevduer til André 
Deforche fra byen Roeselaere i Belgia. 
Under 2. verdenskrig, nærmere bestemt 
1943, avler de frem to duer som begge er 
basert på duer fra Deforche. De to duene 
som aldri fikk kappflydd på grunn av 
restriksjonene under andre verdenskrig ble 
kun brukt i avlen. De to duene utgjorde 
stamparet til brødrene Catrysse fra 1945 
og fremover etter at de har bevist sine 
evner som avlspar. Hannen i paret får 
tilnavnet ”Pette”, og hunnen i paret ”Mette”. 
”Pette” og ”Mette” er foreldrene til ”de 45”. 

 
”De 45” begynte først å prestere de 
virkelige store prestasjonene i 1947, som 
toåring. Bare på det ene året fløy han inn 
topp-plasseringer på til sammen 3000 
kilometer. Dette førte til en samlet gevinst 
for brødrene på 75 000 belgiske franc, noe 
som den gangen tilsvarte ca. 7000 norske 
kroner, og vi vet alle hvor mye penger det 
var den gangen. Av prestasjonene hans i 
1947 har han blant annet flydd 3 ganger 
700 kilometer, og fra Bordeaux (750 
kilometer) ble han seksjonsvinner. Som 
treåring skulle han heller ikke gjøre det 
dårligere: Samlet fløy han inn 91 500 
belgiske franc (8300 kroner) etter fløyne 
3000 kilometer, og tre av disse flygningene 
var 650-kilometerslipp fra Angoulême. 

 
 
 
 
Etter at han nærmest kopierte sine to 
foregående sesonger i 1949 og 1950 ble 
han i 1951 satt på brødrene Catrysses 
avlslag. Da kunne han se tilbake på en 
karriere der han hadde flydd inn premier 
for sine eiere på til sammen 299 802 
belgiske franc (27 524 norske kroner i 
1951!). Brødrene Catrysse har ikke tatt seg 
bryet med å notere ned hans prestasjoner 
under 300 kilometer, men man antar at 
han også på disse slippene har samlet inn 
ca. 20 000 belgiske franc. Det hører også 
med til historien at hans seier på 
Bordeaux-slippet (750 kilometer) var med 
en seiersmargin på en time på neste due, 
og på Angoulême-slippet (650 kilometer) 
likeledes ble vunnet med et forsprang på 
20 minutter. 

 

”Den draaier” 

 
En av resultatene av avlsarbeidet brødrene 
Catrysse fikk utrettet med ”de 45” er ”Den 
draaier”. Denne hannen er dobbelt 
barnebarn etter ”de 45” og har ”Pette” og 
”Mette” i stamtavlen på morsiden. Klassisk 
bevis på at linjeavl rundt en storflyger fører 
til suksess da også denne brevdua ble en 
storflyger. 
 
 

Brødrene Catrysse dominerte 
brevduesporten i sitt område i flere år blant 
annet på grunn av suksessen til ”de 45”. 
På bildet over (et riktig gammelt bilde)  ser 
man de to brødrene lener seg tilbake i 
godstolen og stolt viser frem 
premiesamlingen. I nummer 4 av ”norsk 
tidsskrift for brevduesport” presenteres nok 
en internasjonal brevduestjerne. 


