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Norges Brevdueforbund: 

 
President:   
Tom Corneliussen(tlf: 22 64 22 80) 
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: 51 66 22 35) 
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: 
Frode Brakstad (tlf: 90 03 42 59) 
Svinten 19 
3941 Porsgrunn 
E-post: 
frode.brakstad@pigeonvitality.com 
 
Norges Brevdueforbunds 
kontonummer: 
Bankgiro: 9365.13.36412 
(IBAN: NO94 9365.1336. 412) 
(BIC-adresse: DNBANOKK) 
 
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 
tidsfrister for tidsskriftet: 
- Nummer 1: 
i postkassene ca. 1. februar 
- Nummer 2:  
i postkassene ca. 1. april 
- Nummer 3 (ringliste & reglement) : 

i postkassene ca. 1. mai 
- Nummer 4: 
i postkassene ca. 1. juli 
- Nummer 5: 
i postkassene ca. 1. september 
- Nummer 6: 
i postkassene ca. 1. oktober 
- Nummer 7 (resultatnummer) : 
i postkassene ca. 1. november 
- Nummer 8: 
i postkassene ca. 1. desember 
 
Gruppeformenn har ansvar for at 
tidsfristene NBF setter for 
innsending til nummer 3 (ringliste og 
reglement) og nummer 8 
(resultatnummer) overholdes. 
 
Øvrig innsending av stoff til 
tidsskriftet skjer fortløpende og 
kommer på trykk i første påfølgende 
nummer der det er plass. 

I dette nummeret av tidsskriftet: 
 
Side 65: Forside 
Side 66: Formalia 
Side 67: Gratulasjoner 

 Redaktørens spalte 
Side 68: Presidentens spalte 

Referat styremøte 21.02.08 
Side 69: Frode Brakstad i Varden 
 Kjendiser og brevduer  
Side 70: Arvid Myreng  
Side 71: Arvid Myreng  
Side 72: Erik Waaler i Fredrikstad Blad 
 Visste du dette om brevduer  
Side 73: Brevduer og god helse 
 Referat styremøte 13.03.08 
Side 74: Minneord: Carl Otto Melzer 
Side 75: VM i brevduesport 2008 
Side 76: Olympiadeflygningen 
 Brevdueutstillinger 
Side 77: Brevdueutstillinger forts. 
 Duell BK – 30 år 
 NBF Dopingreglement 
Side 78: NBF Dopingreglement forts. 
 Slik kan det også gjøres… 
Side 79: Fra NBFs dommerklubb 
Side 80: ”Vos 74” 
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Redaktørens spalteRedaktørens spalteRedaktørens spalteRedaktørens spalte 

 
Andrekullsunger og e-post 
Som de fleste andre brevdue-
oppdrettere her i landet liker jeg å 
avle et par ekstra unger under de 
beste avlsparene mine. Jeg liker 
likevel ikke å ha for mange 
brevdueunger i det andre kullet, så 
her avles det kun under tre av 
avlsparene. Det vil si seks såkalte 
”andrekullsunger”. Dessverre var et 
av de seks eggene ubefruktet, så det 
ble i år kun fem andrekullsunger, og 
ikke seks som planlagt. 
 
Jeg har ikke for vane å gi brevduene 
mine navn før de har blitt ett til to år 
gamle, men disse fem ungene led en 
skjebne som likevel fikk meg til å 
døpe de i nokså ung alder. 
Andrekullsgjengen fikk det klingende 
navnet ”Styret”. Den mørkternete 
ungen heter Frode, og den blå heter 
Jonny. Ungen som var under det 
avlsparet som i flere år har gjort en 
utmerket jobb på avlslaget, har jeg 
døpt ”Norman Whitehead”. Den er 
nemlig pyntet med hvite fjær på 
hodet. 
 
Jeg synes jo at det hvite hodet gjør 
denne dua til noe ekstra liksom, men 
det virket ikke som om de litt eldre 
ungene i det første kullet med unger 
var enig med meg i dette. Jeg gjorde 
kanskje en feil da jeg satt inn 
andrekullsungene på ungeslaget litt i 
det tidligste laget, for morgenen etter 
så jeg nemlig at en av de store 
ungene hadde prøvd å hakke 
”Whitehead” i hodet. Heldigvis hadde 
”Whitehead” vært såpass smart at 
han hadde klatret seg opp til 
vinduskarmen der han etter hvert fikk 
sitte i fred. 
 
Nå har ”Whitehead” snart blitt tre 
måneder gammel, og han har 
opparbeidet seg en trygg plass på 
ungdueslaget. Hans faste plass er 
nemlig i vinduskarmen. Her sitter han 
hver dag og nyter den fulle og hele 
oversikten, og det skulle ikke forundre 
meg om han blir en av mine beste 
brevduer, nettopp på grunn av 
motstanden han møtte. Er det ikke 
gjennom motstand man blir sterk? 
 
Nok om andrekullsunger, og over på 
det ved brevduesporten som har med 
oss mennesker å gjøre. Vi tilhører jo 
arten homo sapiens, eller humanum, 
som det også kan kalles. Vi er jo 
heldigvis utstyrt med det man kaller 
humane egenskaper. Med det menes 
at vi for eksempel ikke slår folk i hodet 

selv om man er uenig eller ved 
enkelte situasjoner kanskje skulle 
ønske man kunne gjøre nettopp det. 
 
Forhåpentligvis er det slik med oss 
brevduefolk også. Vi er vel også 
utstyrt med humane egenskaper? 
 
Politikerne har for lengst satt fokus på 
det som kanskje hos mennesker kan 
tilsvare duenes ”hodehakking”. 
Mennesker har jo også sine 
”hakkekyllinger”, populært kalt 
mobbeofre. Mennesker er såpass 
smarte at hodehakkingen gjøres i det 
skjulte, og med dagens 
kommunikasjonsformer (internett, 
mobiltelefon, e-post) er mobbingen litt 
lettere tilgjengelig for mobberen, og 
dermed også for mobbeofferet. Hva 
kjennetegner en mobbesituasjon? Jo 
det er når en eller flere personer over 
lengre tid trakasserer en bestemt 
person. Det kan virke som om 
mobberen er ”ute etter” 
vedkommende. Forskere sier også at 
utvelgelsen av mobbeoffer ofte er helt 
tilfeldig. Mobberen har kanskje en 
innebygd aggresjon som han/hun må 
ta ut på en annen person. 
 
I Norges Brevdueforbund kunne vi jo 
ha benyttet oss av muligheten av å 
kommunisere ved hjelp av våre kjære 
brevduer, men e-post har flere 
fordeler: Det går raskt, man kan 
sende til flere mottakere, og man får 
plass til mer tekst. Hadde vi vært 
tvunget til å bruke brevduene som 
kommunikasjonsform måtte vi 
begrense antall ord, og da kunne 
noen risikere å måtte sende av gårde 
en due som hadde en lapp der det 
sto: ”du er dum” eller ”jeg liker ikke 
deg”. Det kunne man vel ikke være 
bekjent av? Det er liksom litt mer 
ærlig å ta personlige konflikter ”face to 
face”. Bare det ikke fører til at man 
hakker hverandre i hodet, og det har 
vi ikke noen tradisjon for på våre 
årlige formannsmøter eller årsmøter. 
Der har vi en god tradisjon for å 
forholde oss til det saklige. La oss 
fortsette med det. Lykke til med 
kappflygningssesongen alle sammen! 
 

 
 
Redaktør Lars Corneliussen  
 

85 år 
Karl Ravndal,  
Larvik og Telemark BF 
26. juni   
 
75 år 
Henrik Lunde  
Jæren BF 
3. august 
 
70 år 
Lars Walløe,  
Bekkelaget BK 
20. august  
   
65 år 
Per Nielsen  
Askøy BF 
16. juli 
 
Eldbjørn Søviknes 
Rapid BF 
17. august 
 
Arild Skulstad 
Nordhordland BK Syd 
20. august 
 
60 år 
Svein Askjem 
Tønsberg BK 
26. mars 
 
Karl From 
Arendal & Grimstad BF 
28. juli 
 
Rolf E. Sunde 
Stavanger og omegn BF 
1. august 
 
50 år 
Hans Petter Nernes 
Haugesund BF 
12. juni 
 
Gunnar Totland 
Ving BK 
27. juni 

 

Jubilanter i NBF ! 
Vi gratulerer ! 
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Styremøte i NBF Styremøte i NBF Styremøte i NBF Styremøte i NBF ----    

21.  februar 2008.21.  februar 2008.21.  februar 2008.21.  februar 2008.    
 
Møtet ble avholdt på en 
torsdag per telefon 
klokken 20.15 
 
Ved telefonene: President 
Tom Corneliussen, 
kasserer Torleif Asheim, 
sekretær Per-Kristian 
Hansen, PR-leder Jonny 
Heimark Olsen og 
styremedlem Frode Brakstad.  
 
1. Tom Corneliussen ønsket 
velkommen til det første telefonmøte i 
NBF. 
 
2. Hver av styremedlemmene fikk 
ordet og det var enighet om at lyden 
fungerte bra og at dette var en fin 
ordning for å spare reiseutgifter, tid for 
styremedlemmene og muligheter for 
raske beslutninger. Enighet om at vi 
fortsatte med slike møter og at vi i 
neste møte benyttet oss av data ved 
programmet ”Skype”. 
 
3. Stavanger og Omegn 
Brevdueklubb protesterte på at det i 
referat fra styremøte 10.02.08 var 
skrevet at SOB var ”ny forening” i 
NBF. NBF hadde ikke fått melding fra 
SOB fra 2005 til 2007 om at 
foreningen var ”lagt på is”. 
Lovvedtektene fra 2002 om 
medlemskap var ikke fulgt. NBF 
blander seg ikke inn i 
uoverensstemmelser mellom 
foreninger. 
Vedtak: Styret i NBF betrakter SOB 
som ny forening med nye premisser 
for tilknytning til NBF fra 1.1.08.  2 
medlemmer som er "fornærmet" på 
betegnelsen "ny forening" tilskrives og 
forklares bakgrunnen for styrets 
vedtak av 09.12.07. 
 
4. Det ble vedtatt å betale i tillegg til 
medlemskontingenten i FCI (90 € per 
år) , bidrag til veterinær og 
forskningskomiteen i FCI med 0,1 
Euro per medlem per år. Denne 
komiteen var grunnlaget for den 
internasjonale føderasjonens arbeid 
mot EU-kommisjonen for forskning 
som fritar brevduer for videreføring av 
smitte av H5N1. 
 
5. One Loft Race i Larvik. Frode 
meldte om at man var i rute i forhold 
til planene. NBF v/Torleif Asheim ga 
sølvdue til OLR i Larvik hvor 
arrangøren selv kunne bestemme 
statuttene. NBFs Magnorfat går til 
vinneren i finalen i OLR. SBU- 

 
landskampen har egne premier. SBU-
deltagerne kan være med i OLR-
konkurransen ved å betale gebyret på 
500 NOK. Invitasjon til dette er sendt 
SBF og DdB og SBU-delagerne i 
NBF. 
 
6. Styret ga sekretær Per-Kristian 
Hansen og Øystein Knive mandat til 
plan for innhenting av koordinater 
(østlig lengde og nordlig bredde i 
grader og minutter) fra de enkelte slag 
i gruppene og sette dette i system for 
nytt oppmålingsprogram før 
flyvesesongen 2008.  
 
7. Frode Brakstad er i dialog med 
Mattilsynet og legger fram saken om 
helseattester foran slippsesongen så 
fort den foreligger. 
Vaksinasjonsrutinene må klargjøres 
for gruppene i forhold til kravet om 
helseattest.  
 
8. Ny medlemmer til NBF via internett 
videreformidles til kasserer i NBF. 
Kasserer sender ut bankgiro for 
kontingent og sender medlemsblader 
til det nye medlem. NBF tar kontakt 
med den gruppe som medlemmet 
skal tilhøre eller lar medlemmet stå 
direkte tilknyttet NBF. 
 
9. Eventuelt:  a) SBF kontaktes om 
felles transport av VM-duene.            
b) Chipen til kombiringene som ble 
sendt ut til medlemmer med Tauris-
anlegg i 2007 kan returneres til NBF-
kasserer. NBF vil sende ut chip til 
Unikon og chip til Tauris så fort vi får 
avtale i orden med Tauris AS om 
levering av de nye el-chipene til 
Tauris-anlegg.  c) WEB-redaktør 
mangler fortsatt koder til å gå inn å 
redigere NBFs WEB-sider. Det jobbes 
med saken overfor ”domeneshop”. 
 
10. Neste styremøte med Skype 
avholdes 13 mars. 
 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen. 
 

Presidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spalte 

 
Sommeren er kommet og dueslippene 
er allerede godt i gang. Rapportene fra 
de fleste grupper tyder på at slippene 
er vanskelige og at duene har 
problemer med å nå hjem i normal 
flyvetid. Vår store utfordring blir å 
holde motet oppe, og gjøre alt som 
står i vår makt for å forhindre 
problematiske slipp. Det oppsto en 
værtype i slutten av mai måned, med 
unormalt høye temperaturer såpass 
tidlig på året, som igjen kan være en 
faktor som kan være en av årsakene til 
at duene får store problemer. Jeg tror 
at når varmen kommer så tidlig som 
den gjør, får ikke duene så god 
anledning til å aklimatisere seg, og å 
vende seg til varmen, noe som igjen 
kan gjøre det krevende for enkelte av 
duene å levere topp prestasjoner. 
 
NBF er inne i forhandlinger med det 
tyske firmaet Rüter EPV Systeme om 
avtale angående levering, service etc. 
når det gjelder det elektroniske 
tidtakingssystemet TauRIS. 
NBF vil i den anledning takke Sven 
Rosager i Danmark for hans hjelp som 
kontaktmann mellom NBF og Rüter 
EPV Systeme gjennom mange år. 
 
NBF styret avholder sine styremøter 
for tiden via internettprogrammet 
”Skype”, noe som fungerer greit. I 
forbindelse med One-Loft race finalen i 
Larvik vil NBF styret avholde et 
styremøte hvor blant annet 
forberedelsene til det årlige 
formannsmøte i oktober måned 
forberedes. 
 
Fritzlar i Tyskland rapporteres det om 
fine slaganlegg og gode forberedelser 
for kommende VM-konkurranser hvor 
det norske ungduelag er på plass. 
 
Jeg håper på en god fortsettelse og 
avslutning av konkurransesesongen 
for alle i brevdue-Norge, og ønsker alle 
en god sommer og ferieavvikling. 
 
Tom Corneliussen 
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Frode Brakstad med god 
reklame for brevduesporten i 
Telemarksavisen Varden: 

Hvilesesong for Hvilesesong for Hvilesesong for Hvilesesong for 

mesterflygernemesterflygernemesterflygernemesterflygerne 
I et duehus på Løvsjø har rundt 40 
mesterflygere bedagelige dager. 
Men snart begynner alvoret. 
 
Tekst: Dag Vasdal 
Foto: Dag Vasdal 
Publisert i Varden 13.02.2008 
 

PORSGRUNN: 
Konkurransesesongen for brevduer er 
kort og hektisk - de kappflyr over 
Kattegat fra slutten av mai til midt i 
juli. Duene til Frode Brakstad på 
Løvsjø er blant de aller sprekeste. 
Det er et faktum at Brakstad og noen 
av hans norske kolleger har duer i 
verdenstoppen. En due fra Løvsjø ble 
for eksempel nr. fem i fjorårets VM i 
Belgia. Konkurransereglene er enkle: 
Den som flyr fortest, vinner. 
 
Hver helg mye av sommeren kappflyr 
duene fra Jylland og tilbake til sine 
respektive hjemsteder. På tampen av 
sesongen øker lengdene. Da slippes 
fuglene helt nede i Tyskland, med 60 
mil luftferd foran seg. Avhengig av 
vindforholdene holder disse 
fugleatletene en snittfart på fra 60 til 
100 km/t. Når Brakstads duer letter fra 
Aalborg på Jylland, lander de i hagen 
hjemme på Løvsjø mindre enn tre 
timer seinere. Fuglene har fått 
montert en sensor på foten slik at 
flygetida kan registreres nøyaktig. 
 
Dette er topptrente fugler, muskuløse 
og utholdende, som har lite til felles 
med vanlige duer: 

– Det blir som å sammenlikne et esel 
med fullblods traver, sier Frode 
Brakstad til Varden. 

Han er fascinert av systematikken 
rundt dueavl: 
– Drømmen er å få fram en helt ny 
linje duer som er de aller peneste og 
raskeste. PS! Det er et faktum at 
fugleinfluensa IKKE smitter på duer. 

PRAKTEKSEMPLAR: Dette er en av 
landets aller beste brevduer.  

NYKOMMER: En rekrutt er kommet til 
verden i dueslaget på Løvsjø, og 
snart følger enda en. 

Kjendisene omgir seg 

med duer. Bare se! 

Skuespiller og rikskjendis Ane Dahl 
Torp, her i rollen som frøken detektiv, 
får hjelp av ei brevdue for å løse 
mysteriet i NRK-dramaet ”Frøken 
Detektiv finner passordet”. 

Den nå avdøde pave Johannes Paul 
den 2. var selvfølgelig opptatt av duer, 
som jo er symbol på både fred og den 
hellige ånd i den kristne tro. 

Den fremadstormende forfatteren 
Harald Rosenløw Eeg lar seg gjerne  
intervjue og forograferes i de urbane 
miljøer, der ”byduene” unektelig setter 
sitt preg på bybildet. 

KONKURRANSEFLYGER: 
Brevduene har påmontert sensor på 
foten slik at flytida kan bli registrert. 
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Arvid Myreng, 2007: Arvid Myreng, 2007: Arvid Myreng, 2007: Arvid Myreng, 2007: 

mester i Gruppe 2mester i Gruppe 2mester i Gruppe 2mester i Gruppe 2    
 
For andre år på rad fløy Arvids 
duer best i Tønsberg. Det er 
imponerende. Duene hevdet seg 
også godt i norgesmesterskapet, 
og her ble Arvid nr 3. Arvid flyr 
både med enkemenn og naturlig, 
og det er  enkemennene som gjør 
det best. Enkemennene sørget for 
11 andeler og de naturlige for 3 
andeler i mesterskapet. 
 
Tekst: John Langemyhr 
Foto: John Langemyhr 
 
 
Arvids beste resultater i 2007: 
Brandbu 19. mai  ( 111 duer) 
8. plass med dua 05-529-B 
9. plass med dua 01-12965 
Dokka 26. mai (163 duer) 
5. plass med dua 06-1635 
6. plass med dua 06-1672 
Dokka 2. juni (155 duer) 
3. plass med dua 03-18227 
5. plass med dua 03-18200 
Rena 9. juni (135 duer) 
2. plass med dua 04-18873 
3. plass med dua 03-18259 
6. plass med dua 05-564 
Rena 16. juni (114 duer) 
4. plass med dua 04-18873 
5. plass med dua 03-18258 
6. plass med dua 06-1664 
Bollnæs 24. juni (45 duer) 
2. plass med dua 05-553 
4. plass med dua 01-12947 
11. plass med dua 03-18258 
Dokka 29. juni ( 65 duer) 
2. plass med dua 02-17920 
5. plass med dua 06-1672 
6. plass med dua 06-1635 
Rena 29. juni (64 duer) 
1. plass med dua 06-1635 
2. plass med dua 05-551 
3. plass med dua 04-18873 
 
I tillegg til disse gode plasseringene 
må nevnes at duen 02-17943 ble 
årets hann i gruppa, og 01-12947 ble 
årets hunn. Arvid hadde også årets 
unge, 07-1501. 

 
Litt om noen av Arvids beste duer: 
01-12947: Mørkternete hunn. På 
farssiden Dan Kristiansen, på 
morssiden Delbar/Spitael fra Hans 
Larsen. Hans Larsen er kjent for 
langdistanseduene sine. Derfor kjøpte 
Arvid 4 stykker fra ham. Denne flotte 
dua ble årets hunn i gruppa. I 2007 
var den med på 5 slipp og plasserte 
seg i 4 av dem. I 2004 var den beste 
norske hunn i SBU – landskampen. 
 
 

04-18873  Flott ternskjæret hann. Far 
til denne dua er avlet på duer fra 
Herlofsen og  Ronny Lilleby 
(Eckhard/Schrøder). Mora er avlet på 
duer fra Elofsson (Fabry) og 
Kruk/Stichelbaut fra avlsslaget. Dua 
har vært med 6 ganger 2007 og 
plassert seg 5 ganger. Den ble nr. 3 til 
årets hann i gruppa. 
 

 
03-18258. Sort enkehann. Mor er fra 
Ragnar Jørgensen. Det var en gave til 
Marit og Toril i sin tid (døtrene til 
Arvid).  ( fortsetter på neste side ) 

Norge-01-12947 U 

Norge-04-18873 A 

Norge-03-18258 A 
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De ville ha duer med forskjellige 
farger. Far er Kruk/Stichelbaut fra Dan 
Kristiansen. Denne dua har vært med 
6 ganger og har plassert seg 4 
ganger. 
 

06-1672.  Rødternet hann. Moren er 
ei rød Jahnssendue fra Elofsson. Far 
er 94- 17137 Fabry/Stichelbaut. 
Denne hannen ble stoppet tidlig for å 
brukes i avl. Den har avlet mange 
gode flygere med forskjellige hunner. 
1672 har vært med 5 ganger og har 
plassert seg 4 ganger. 

 
06-1635.  Blå hann. Far er fra Dan 
Kristiansen, mor er Jahssen fra 
Elofsson + de gamle Fabryene til 
Arvid. Dua er satt inn 5 ganger og har 
vært på lista 4 ganger. Den ble 
gruppevinner fra Rena 13.07. 
 
En liten brevduehistorie 

Historien handler om en brevdueunge 
som rotet seg bort på et treningsslipp, 
havnet på Ustadoset (ca 40 mil unna), 
kom hjem etter 14 dager, hvilte en 
uke, og var med på siste ungdueslipp 
for der å plassere seg på gruppens 
premieliste. Lørdag 4. august hadde 
vi fellestrening for ungene i Tønsberg 
brevdueklubb. Duene ble kjørt til 
Holmestrand og skulle fly 2 mil hjem. 
Været var fint og dueungene ble 
sluppet. De flokket seg greit og vi som 
slapp dem, ventet bare på at de skulle 
sette kursen hjemover. Men flokken 
bare fortsatte å gå i sirkel, høyere og 
høyere uten å ta ut kurs. Da så vi  

 
falken! ikke rart at duene oppførte seg 
som de gjorde. Vi fulgte med så lenge 
vi kunne se flokken , den holdt seg 
samlet og etter hvert ble den borte, 
uten at vi kunne se hvilken retning 
den tok. Alle i klubben mistet duer på 
denne treningen. De kom seint, og 
noen kom dagen etter. Brevdueungen 
med ringnummeret Norge-07-1512, 
som denne historien handler om, var 
også med denne dagen. Den kom 
ikke hjem. Etter som dagene gikk, 
regnet Arvid den som tapt og tenkte 
ikke mer på det. Mandag ringer 
telefonen. Det var Steinar Kvitingen 
fra Ustaoset på tråden. En due hadde 
landet i vinduskarmen på huset hans 
på søndag. Jaggu var det 1512, 
dueungen til Arvid, som hadde 
kommet innom en tur. Steinar er 
direkte tilsluttet NBF, men hadde ikke 
egne duer da. Tilfeldigvis hadde han 
en sekk duefor stående - flaks for 
”1512”. Arvid ville gjerne ha dua si 
hjem igjen etterhvert, men frem til det 
skulle Steinar på Ustaoset gjøre hva 
han ville med den. 14 dager etter 
ringer Steinar Kvitingen til Arvid. Han 
forteller at ”1512” ble sluppet om 
morgenen noen kilometer fra 
Ustaoset. Arvid måtte svare: ”Nei, jeg 
har ikke sett noen dueunge komme.” 
En unge uten erfaring klarer jo ikke 40 
mil, det skjønner vi alle. Det utrolige 
skjer: Dagen etter sitter 1512 på taket 
til duehuset. Den blir lukket inn, hviler 
seg en uke og blir med på det siste 
ungdueslippet. ”1512” kommer greit  

 
hjem og plasserer seg som nevnt på 
gruppas premieliste. Det bor nok noe i 
denne duekroppen. Den blir nok med i 
konkurranser i 2008, tenker jeg.   

 

Norge-06-1635 A 

Norge-07-1512 

Norge-06-1672 A 

Arvid med kona Inger, og døtrene Marit og 
Toril fra NBFs årsfest i Kristiansand 2008 

Arvid foran premiesamlingen sin 
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Erik Waaler med god reklame for 
brevduesporten i Fredrikstad Blad:  

Nordens beste dueNordens beste dueNordens beste dueNordens beste due 
Erik Waalers brevdue Valhall er 
Nordens beste due. Dua flyr i opptil 
110 kilometer i timen på sin tur 
hjem. For den skal alltid hjem. 
 
Tekst: Trygve Aleksander Dahl 
Foto: Trygve Aleksander Dahl 
Publisert i Fredrikstad Blad 30.01.2008 

Erik Waaler fra Rolvsøy 
Brevdueforening er fjorårets 
Norgesmester med dua som han har 
døpt til det passende navnet Valhall.  
 
– Denne dua her er ei sånn due du 
bare får en av i livet. Så nå har jeg 
bygd et eget rom til han og 
madammen. Han fortjener litt ekstra 
service han nå, sier den stolte due-
eieren, når han viser oss veien inn til 
det store buret hans.  

 
Brevdue interessen har han hatt siden 
han var 16 år og bodde midt i Oslo. 
Faktisk så er det ingen problemer 
med å holde brevduer selv om du bor 
midt i bykjernen.  
– Så lenge du har plass så går det 
bra. Brevduene er veldig renslige av 
seg, de sitter ikke på hustakene å gjør 
fra seg. Så problemer med naboen får 
du ikke. De blir som regel heller 
nysgjerrige, forteller Waaler. 

Millioner for ei due 
Brevdue-sporten er en liten sport i 
Norden, men kommer du litt lenger 
sør i Europa er interessen betydelig. I 
land som Tyskland, England og 
Nederland er medlemsmassen 
sekssifret. Og prisene på en enkelt 
due med gode gener og resultater kan 
fort bli i millionklassen. 
– Så vidt jeg vet, så har den dyreste 
dua i verden kostet rundt 3,2 millioner 

kroner. Slike summer får du bare i 
Asia-regionen. Men det er ikke den 
eneste dua som har godt for millioner. 
For en 15 år siden kostet den dyreste 
dua rundt halvannen million, og det 
har godt en del duer imellom de to 
summene, sier Erik Waaler. 
Og fortsetter: 
– Sånne summer snakker vi jo ikke 
om her til lands. Her blir det mer på 
hobbybasis. Pengepremiene her til 
lands er mer symbolske enn noe 
annet. 

Superegg 
Waalers prisvinnende due Valhall har 
fått seg ei brevduevenninne fra 
Sverige, som også er en prisvinnende 
due. 
– Jeg har fått til en avtale med eieren 
av den beste dua i Norden 2005, den 
går ut på at vi deler avkommene til 
hun og Valhall likt. Så de duene som 
nedstammer fra disse to, kan en i 
hvert fall ikke klage på genene, 

forklarer 
Waaler. Da 
Fredrikstad 
Blad var på 
besøk inne i 
due-burene, 
hadde 
Valhall og 
den svenske 
fruen blitt 
kjærester og 
var i full gang 
med å 
kjærtegne 
hverandre 
med 
nebbene.  
– Duer er litt 

sånn som oss, monogame og holder 
seg til kun en utkåret, mener Waaler 
før han føyer til med et lurt smil. 
– Det kan jo være noen avvik. At en 
due roter med feil due kan du si. Men 
det hender vel med noen mennesker 
også. 

Gode, men få 
I Østfoldsbrevdue-krets er det cirka 35 
medlemmer, mens i hele Norge er det 
rundt 500 medlemmer. Når man setter 
det opp imot et land som Tyskland 
som har rundt 200.000 medlemmer, 
sier jo det sitt med at det noe forskjell 
på bredden og nivået. 
– Det er store forskjeller på 
medlemstallene fra land til land, og 
Norge er et av de landene med 
færrest medlemmer, men de få som 
holder på aktivt her til lands holder et 
høyt nivå, også i internasjonale 
konkurranser, forteller Waaler. 
 

Visste du dette om 

brevduer? Sakset fra 

www.brevduesport.no  

INTELLIGENTE: duenes intelligens 
forbløffer forskere. De lærer 
kompliserte handlinger, danner seg 
enkle begreper og er flinke til å 
registrere og huske detaljer. I et 
forsøk gjenkjente de alle bokstavene i 
det engelske alfabetet. 

SELVBEVISTE: Forskere smurte et 
blått, luktfritt  stoff på duer og dekket 
flekken med en lapp, slik at den bare 
var synlig i et speil. Stilt foran speilet, 
la duene straks hodet på skakke, 
studerte bildet og begynte å plukke på 
rett sted på egen kropp for å få vekk 
flekken, ingen andre fugler, og bare 
fem pattedyr, har bestått forsøket. 

KUNSTKJENNERE: Tre forskere fikk 
Nobelprisen i psykologi i 1995 for å ha 
vist at duer kan trenes til å skille 
mellom bilde av Picasso og Monet. 
Duene fik mat hvis de pikket på brett 
når de så Picasso og ingen belønning 
for Monet. Etter hvert  reagerte de 
bare når de så Picasso bildet. 
Forkjærligheten var gjensidig; Picasso 
beundret nemlig duer. 

  
   Dette bildet er en skissetegning av   
   Pablo Picasso. Kunstnerens datter 
   heter Paloma (due på spansk). 
 
SER GODT: Duene ser farger. Den 
amerikanske marinen har trent duer til 
å redde liv. Duene fløy med et 
helikopter og pikket i et brett som 
signal når de så skipsbrudne i røde og 
gule redningsvester som drev i sjøen . 
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Brevduer og god helseBrevduer og god helseBrevduer og god helseBrevduer og god helse  

 
Vi har akkurat startet på 2008 og 
aviser, ukeblader bugner over av 
stoff om slankekurer, bedre helse 
og alt som skal til for å komme i 
form til bade / bikinisesongen. 
Gruppe 6 i Bergen ville også ri på 
denne bølgen i inngangen til det 
nye året. De inviterte Frode 
Brakstad fra gruppe 16 av NBF til å 
holde foredrag om brevduer og god 
helse. 
 
Tekst: Jonny Heimark Olsen / Lars 
Corneliussen 
Foto: Lars Corneliussen 
 

Det var ca 30 interesserte duemenn 
fra brevdue- og praktduemiljøet i 
Bergen og omegn som stilte for å 
høre hva en utflyttet bergenser kunne 
tilføre oss her vest.  
 
Frode viste klart at dette emne kunne 
han mye om. Han tok for seg hele  
livsløpet til duene fra ungen lå i egget 
til de som voksne skulle prestere  
på flygninger og utstillinger. Vi fikk her 
høre en engasjert duemann som også  
fikk forsamlingen i tale slik at det ble 
gode diskusjoner og 
erfaringsutvekslinger vedrørende 
brevduen sin helsetilstand.  
 
Frode sin kjepphest i dette foredrager 
var forebygging. God forebygging  
ville gi minimalt bruk av medisiner. 
Han kom med gode forslag til riktig  
fôring, bruk av riktig kosttilskudd, 
rengjøring av slaget samt slagets  
beliggenhet med mer.  

 
Møte var et positivt tiltak av gruppe 6. 
De fremmøte fikk masse nye ideer og  
faglig påfyll før en ny sesong. Frode 
hadde med seg vindunderstoffet  
”Improver” og salget gikk strykende 
etter foredraget.  
 
Det er vel med duer som med 
menneske. Dersom vi skal slanke oss 
og få god helse nytter det ikke bare 
med et skippertak i starten av det nye 
året. Brevduen må passes hele året 
for at den skal yte maksimalt når det 
gjelder i sesongen. Her hadde Frode 
mye å lære oss.  
 
Etter min mening er det viktig at den 
enkelte brevduemann finner sin måte 

å drive sporten på. Denne må 
tilpasses egen tid / behov og også  
familiesitasjonen. Imidlertid er det 
klart at skal du få resultat på  
flygningene må det legges ned mye 
godt og systematisk arbeid året 
gjennom. Til å fortelle dette var Frode 
en god budbringer. Dersom andre 
grupper har anledning til en samling, 
vil jeg sterk anbefale dette foredraget 
som Frode hadde her i Bergen.  
 
Gruppe 7, med nyvalgt formann Erik 
Waaler, tok utfordringen på strak arm 
og inviterte Frode til Fredrikstad til å 
holde foredrag i april. Medlemmer fra 
Oslo-regionen, medlemmer fra 
praktdueforeningen møtte opp i tillegg 
til mange av gruppe 7 sine egne 
medlemmer møtte opp i gruppe 7’s 
flotte og ny oppussede klubbhus.  
 
For interesserte ligger foredraget i sin 
helhet på www.brevduesport.no 

Styremøte i NBF: Styremøte i NBF: Styremøte i NBF: Styremøte i NBF: 

avholdt 13.03.08 avholdt 13.03.08 avholdt 13.03.08 avholdt 13.03.08     

via intvia intvia intvia internettprogrammet ernettprogrammet ernettprogrammet ernettprogrammet 

SKYPE. SKYPE. SKYPE. SKYPE.     
 
Styret møtte fulltallig med hver sin 
telefon og mikrofon på hvert sitt 
kontor. 
 
1. Tom ønsket velkommen til NBFs 
første møte i SKYPE. Erfaringer fra 
forrige telefonmøte var gode og vi 
håpet på ennå bedre muligheter med 
gratisprogrammet SKYPE på PC med 
mikrofon og høretelefon slik at man 
kan få ordet etter tur. Tilsendte referat 
fra telefonmøte 21.02.08  ble 
godkjent. 
2. Endelig liste over uttrukne og 
tilbudte deltagere for VM i Fritzlar 
ble godkjent. Da avtale med SBF ikke 
var mulig på grunn av for tidlig 
forsendelse var det enighet om at 
samling av duene hos Tom og 
viderefrakt fra Oslo til Fritzlar og 
eventuelt med duer til junior-VM i 
Ziemendorf av Tom og Lars 
Corneliussen. Duenummer og eiere 
for deltagerne til VM og junior-VM 
trykkes i nr 4 av tidsskrift.  
3. Lister over deltagende SBU-duer 
fra gruppene i NBF ble lagt fram og 
godkjent. 
4. Forståelse av vedtektsforklaring 
§2. Medlemskap i 2 foreninger / 
grupper. Saken dreier seg om 
forståelsen av vedtektsforklaringer i § 
2 i NBFs vedtekter, vedtatt i 2002, slik 
det opprinnelig ble vedtatt. ”En 
person/et kompaniskap kan kun være 
medlem(mer) i en forening/en gruppe” 
En person er passiv medlem i 
Bekkelaget BK og utgjør samtidig en 
av 2 i et kompaniskap i Rolvsøy BF i 
gr.7. Medlemmet er aktiv i Rolvsøy 
BF, gr.7. NBF har i sin foreløpig 
utsendelse til gruppene utelatt 
medlemmet fra ringlista under 
Bekkelaget BK. Gr.1 og Bekkelaget 
BK har protestert på  utelatelsen.   
Styret i NBF erkjenner imidlertid i 
ettertid at ordlyden i dagens §2 kan gi 
rom for flere tolkninger enn det styret 
legger til grunn og  har vedtatt at 
medlemmet skal føres inn i ringlista 
som medlem av Bekkelaget BK  for 
2008. Styret presiserer at vedtaket 
gjelder for ringlista i 2008 og at 
medlemmet teller kun i gr.7s 
medlemstall/ stemmetall på 
representantskapsmøte i 2009. NBFs 
styre vil legge fram saken til diskusjon 
på NBFs Formannsmøte kommende 
 
(Fortsetter på neste side) 
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høst. Det vil på forhånd bli sendt ut en 
nødvendige presisering av vedtekten 
slik at saken klarlegges mest mulig 
foran NBF-styrets innstilling til 
Representantskapsmøte i 2009. Dette 
for at det ikke skal bli tolkningsrom for 
NBFs vedtekt i denne sak i framtiden. 
5. Anmeldelser og dispensasjoner i 
NBF 2008. 
NBF godkjenner ikke anmeldelser i 
klasser hvor kravet eksempelvis er 
”Det skal anmeldes 3 slipp” og det er 
anmeldt kun 2 eller 1 slipp. Gr.9 og 
gr.14 s anmeldelser i kl.7 
Langdistansemesterskapet 
godkjennes ikke. Gr.8 og Gr.14s 
anmeldelse i kl. S2 godkjennes ikke. 
Gr.3 har fått endret sin slippeplan fra 
Aalborg til Hjørring av 
transportmessige årsaker. Styret 
godkjenner anmeldelsene i klasse 8 
for gr.3, hvis et av slippene fra 
Hjørring flyttes til Skanderborg 250 
km. Gr.10 søkte om dispensasjon for 
å kunne fly på ett slipp på 400 km 
med kun 5 deltagere slik NBFs 
regelverk gir anledning til. Styret gir 
dispensasjon til gr.10 slik de søker om 
og presiserer at hver av de 5 slagene 
må ha minst 4 duer med for at slippet 
skal være tellende i NBFs 
mesterskap. Er 6 eller flere slag med 
teller ikke dispensasjonen og 
dispensasjonskravene.  
6. Jonny la fram ulike alternativer 
for NBFs årsmøte i Bergen 2009. 
Rimelig hotell i Bergen sentrum 
(Hotell Terminus) Stor avstand til 
lokale for Landsutstillingen. Ulike 
alternativer ble vurdert.  
7. Det er klargjort at det ikke trengs 
helseattest ved samling av duer til 
brevdueslipp. Informasjon sendes til 
gruppene om framtidige 
vaksineringsrutiner.    
8. Mattilsynet har meddelt økt 
risiko for fugleinfluensa i 
forbindelse med trekkefuglenes 
ankomst og utbrudd på svaner i 
England. Det er unntak for friflyvning 
av brevduer i nærområdet.. Det må 
søkes om treningsflyvninger og 
kappflyvninger til det regionale 
Mattilsynet fra hver enkelt gruppe så 
lenge risikonivå 2 gjelder. 
9. Anmeldelsene blir endret fra 
Aalborg til Hjørring på dobbeltslipp i 
Danmark for Østlandsgruppene og 
gr.3. Se sak 6 angående gr.3s 
endringer i anmeldelser.  
10. Interne styresaker. 
11. Neste Skype-møte avtalt til 8 
mai 08.   
 
Ved protokollen:  
Per-Kristian Hansen 
sekretær Norges Brevdueforbund.  

MINNEORD OMMINNEORD OMMINNEORD OMMINNEORD OM    

CARL OTTO MELZERCARL OTTO MELZERCARL OTTO MELZERCARL OTTO MELZER    

Carl Otto Melzer døde på Bærum 
sykehus den 18. mai 2008 nær 92 
år gammel. Med ham er en kjent og 
kjær brevdue-entusiast fallt bort.  
 
Tekst: Kjell Ellefsen 
Foto: Anita Melzer 
 
Det som forundret mange var at han 
aldri mistet motet og humøret selv når 
sydommen og plagene rammet ham. 
Vi fikk alltid detaljert fortalt hva som 
var i veien og hvilke inngrep som 
måtte utføres. Når dette var meddelt 
startet han liksom på nytt. Han 
belastet aldri andre med problemer 
som gjaldt ham selv. 
 
Carl Otto fikk sine første brevduer i 
kompaniskap med Knut Rasmussen 
på Kampen i Oslo i 1928. Knut var 
medlem av Oslo Østre BK som var en 
av mange foreninger i Oslo på den 
tiden. Carl Otto ble aldri kvitt denne 
interessen og han fikk drive med 
denne hobbyen i nesten 80 år. Det 
var i 2003 han forærte alle sine duer 
til Bekkelaget BK der han var medlem 
i 27 år. 

 
 
 
 
 
 
 

Den helt store interessen og de gode 
resultatene kom fra 1960 da ny bolig 
og dueslag ble etablert i Homans vei i 
Bærum. Han ble medlem av Asker og 
Bærum BK og bekledde formann og 
sekretær jobben i denne foreningen i 
10 år. Da klubben ble lagt ned på 
grunn av medlemssvikt i 1981 gikk 
han inn i Bekkelaget BK. 
 
I minneordene om Carl Otto må det 
nevnes at han i perioden 1960- 1975 
var blant de beste 
duefutene i landet både på flyvning og 
utstilling. Han beviste dette med 
kongepokal og Grand Prix ved to 
SBU-utstillinger. Vi husker kanskje 
best SBU-landskampen  på Abildsø i 
1973 da vi slo danskene og der Carl 
Otto fikk høyest bedømte due. ”COM 
duene” var attraktive på den tiden. 
 
Carl Otto har hatt deler av sin familie 
med i brevduesporten. Hans kone 
Randi, som dessverre også er død, 
og sønnene Jan og Tom var mye med 
i hobbyen vår. Dette var Carl Otto 
svært stolt over.  Carl Otto fikk NBF`s 
hedersmedalje i 1998. Vi lyser fred 
over hans minne. 

Carl Otto Melzer med sin kongepokal. 
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verdensmesterkapet i verdensmesterkapet i verdensmesterkapet i verdensmesterkapet i 

brevduesport 2008brevduesport 2008brevduesport 2008brevduesport 2008    

    
 
 
 
Det tyske Forbund fyller 125 år i 
2009 og avholder da Brevdue-
olympiaden. På oppdrag av FCI 
avholder Tyskland sitt første VM i 
Fritzlar i 2008. NBF deltar med 25 
brevdueunger i VM 2008. 
 
Tekst: Per-Kristian Hansen 
Foto: www.brieftaube.de 
 
Fritzlar betyr på norsk ”Fredsplassen” 
og er et flott symbol på brevduer 
samlet fra hele verden til fredelig 
kappestrid i en by i Mellom-Tyskland.  
Tom Corneliussen og Jarluf Lomeland 
har stått for innsamlingen av de 
norske duene. Nye medlemmer i 
Jæren BF, Andrea og Dirk Gebert har 
tatt seg av frakten til Fritzlar og 
Ziemendorf. 
 
Treningsprogram  
Treningsflygningene starter i midten 
av juni med minst en trening per uke. 
Resultatet av treningene så vel som 
all informasjon om VM, vil bli å finne 
på Internet på VM-siden :  
www.Olympia-Pigeons-Center.de 
Treningsflygninger: 
- 10 august, Bad Neuheim, 100 km 
- 17 august,  Niederolm, 161 km 
- 24 august,  Alzey, 178 km 
- 31 august, Saarbrücken, 274 km 
 

Finaleflyvningen  
vil finne sted den 6 september 2008 
fra Tysklands sydvestligste by Weil 
am Rein med en avstand til Fritzlar på  
415 km. Et stort telt vil bli satt opp på 
finaledagen. Her vil besøkende føle 
seg vel og få all informasjon. Her vil 
det bli mulig å besøke aktuelle 
brevduefirmaer og suvenirer til 
brevdueolympiaden året etter. Byen 
Fritzlar vil organisere en spesiell 
mottagelse for utenlandske delegater.  
Ved hjemkomsten vil de 50 første 
duene bli auksjonert bort. Den 
olympiske seiersseremoni vil finne 
sted 15-18 januar 2009 under 
Brevdueolympiaden i Dortmund i 
Tyskland. 
  
Programmet i Fritzlar.  
Fredag 5.09.08 Innsetting av VM-
duene. 
Lørdag 6.08.08 kl.9.30 Offisiell 
mottagelse av FCI-delegatene hos 
byens Borgermester. 
Fra kl. 10.00 Besøk i VM-slagene. Fra 
kl.12.00. Mat og drikke i storteltet for 
besøkende. 
Fra kl.14.00 Venting på duenes 
ankomst. Fra kl.17.00. Premier til de 
10 første duer.Deretter vil de 50 først 

ankomne duer bli auksjonert. 
For reisebeskrivelse, hotellbestilling 
og nærmere program vil man få 
ytterligere opplysninger ved 
henvendelse til NBF v/sekretariatet. 
 

Det norske landslaget: 
Oppdretter, sted Duens nummer 
Jarluf Lomeland 
Kværnaland 

Norge-2008- 
10392 

Jarluf Lomeland 
Kværnaland 

Norge-2008- 
10443 

Jan Erik Baller 
Varteig 

Norge-2008- 
08131 

Jan Erik Baller 
Varteig 

Norge-2008- 
08136 

Frode Brakstad 
Porsgrunn 

Norge-2008- 
13804 

Frode Brakstad 
Porsgrunn 

Norge-2008- 
13815 

Ingvar Kluge 
Bryne 

Norge-2008- 
10342 

Ingvar Kluge 
Bryne 

Norge-2008- 
10344 

Asbjørn & Arne 
Knudsen, Torp 

Norge-2008- 
08949 

Rolf T. Bolme 
Klepp 

Norge-2008- 
09623 

Colin Allman 
Ytre Enebakk 

Norge-2008- 
00304 

Jan Johansen 
Fredrikstad 

Norge-2008- 
08330 

Jorun & Tormod 
Fjellheim, Rolvsøy 

Norge-2008- 
08329 

Jan Lindberg 
Oslo 

Norge-2008- 
00525 

Øyvind Enerstad 
Kristiansand 

Norge-2008- 
01784 

Steinar Johansen 
Fredrikstad 

Norge-2008- 
09165 

Waaler & Helgesen, 
Rolvsøy 

Norge-2008- 
09164 

Steinar & Grethe 
Thowsen, Tolvsrød 

Norge-2008- 
01253 

Birk Håland 
Ålgård 

Norge-2008- 
09925 

S Lindberg &  
M Walente, Oslo 

Norge-2008- 
00898 

Martin Sævareid 
Ølen 

Norge-2008- 
13320 

Rune Berg 
Haugesund 

Norge-2008- 
11299 

Hugo A Rasmussen, 
Hagan 

Norge-2008- 
00609 

Walter Kilvik, 
Glomfjord 

Norge-2008- 
00481 

Torleif Asheim 
Sandnes 

Norge-2008- 
09528 

 

Bildet viser VM-anlegget 

Bilde fra VM-anlegget 
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Olympiaflygningen for Olympiaflygningen for Olympiaflygningen for Olympiaflygningen for 

juniormedlemmer 2008juniormedlemmer 2008juniormedlemmer 2008juniormedlemmer 2008  

 
 
Tekst: Per-Kristian Hansen 
Foto: www.brieftaube.de 
 
NBF deltar med 5 brevdueunger i 
Junior-VM (Olympiaflygningen) 

Olympiaflygningen for juniorer 
2008: 5 bergensduer fra 3 juniorer 
er på plass i Ziemendorf i Nord-
Tyskland. Her er laget: 
 
The Norwegian team 
 
Oppdretter, sted Duens nummer 
Espen Nelheim, 
Askøy 

Norge-2008- 
07681 

Espen Nelheim, 
Askøy 

Norge-2008- 
07682 

Lasse Ellingsen 
Askøy 

Norge-2008- 
07284 

Lasse Ellingsen 
Askøy 

Norge-2008- 
07293 

Martin Haugland 
Askøy 

Norge-2008- 
07737 

 
Denne flygningen er ment for å styrke 
fremveksten i den internasjonale 
brevduesport blant unge. Her kan 
juniorer få treffe andre lands ungdom 
med samme interesse også på PC.  
I Ziemendorf er duene innkvartert ved 
den vakre Arendsee med et 
nærliggende heste- og friluftssted. 
Duene vil bli forberedt til 
kappflygningene med 5 korte 
treningsturer på 10, 20, 30, 50 og 75 
km. Planen er i tillegg å avholde 
følgende treningsslipp: 
- 02.08.08 Halberstadt, 109 km. 
- 09.08.08 Nordhausen, 151 km. 
- 16.08.08 Gotha, 211 km. 
- 23.08.08 Gotha, 211 km.  

Oppslipp av finaleduene finner sted 
søndag 7. september fra ”Olympia-
senteret” i Fritzlar.  
 
Program i Ziemendorf: 
Lørdag 6.09.08 Kl.14-16. Innsetting 
av duene til den 1.  Olympiaflygning 
for juniorer. 
Søndag 7.09.08. Fra tidlig morgen 
kan man ”se over skulderen på” 
flygelederen.  Kl.10.00 offisiell 
mottagelse for de delegerte. Fra 
kl.11.00 besiktigelse av dueslagene.  
Fra kl. 12.00 Invitasjon til middag på 
ettermiddagen når man venter på 
duenes ankomst. 
Kl.17.00.Hederstildeling til de 10 
beste duer. Til slutt vil de 50 beste 
duene bli auksjonert. For de som 
ønsker å delta på begivenhetene i 
Ziemendorf har NBF alle opplysninger 
om veibeskrivelse,  hotell andre 
adresser og aktiviteter på heste- og 
friluftssenteret ved Arendsee. Alle 
innformasjon om juniorolympiaden vil 
kunne finnes på:  
 
www.brieftaube.de  

 
Teksten er skrevet med 
utgangspunkt i invitasjonen fra det 
tyske brevdueforbund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

Brevdueutstillinger Brevdueutstillinger Brevdueutstillinger Brevdueutstillinger ––––    

noen tilbakebliknoen tilbakebliknoen tilbakebliknoen tilbakeblikkkkk 

 
I et tidligere nummer av 
Brevduesport er det skrevet en del 
om dommere og utstillinger. 
Undertegnede har gjennom 40 år, 
fra 1968 til 2008 vært dommer på 
104 utstillinger, hvor  over 7000 
duer har deltatt.  
 
Tekst: Helge A. Fjelltun 
Foto: Lars Corneliussen 
 
 
Smak og behag 
Det har vært alt fra klubb-, gruppe-, 
landsutstilling, SBU og dessuten en 
klubb-utstilling i Wales 2001 hvor jeg 
bedømte 2 klasser med 80 duer.  
Denne siste utstillingen var forresten 
er artig erfaring, for som kjent utenfor 
Skandinavia og Tyskland har man 
ikke utstillinger hvor dommerne 
bedømmer etter ens standard og det 
blir derfor mye ”smak og behag” hvor 
dommerne som oftest er kjente 
brevduemenn som dømmer etter 
egne kriterier. I England kan det 
gjerne være opp til 36 klasser, med alt 
fra farge-klasser til klassermed beste 
par, øye-klasser osv. 
 

 
 
Utstillinger i England 
Jeg har besøkt utstillingene som hvert 
år avholdes i Blackpool og Doncaster 
og det har mye mer interessant å se 
her. Utstillingen i Doncaster 
arrangeres i månedsskiftet mellom 
november og desember, mens den i 
Blackpool arrangeres ca. 20. januar. 
Landsutstillingen i Tyskland 
arrangeres ca. 10. januar. 
Tidspunktet for NBF’s landsutstilling 
er altfor sent i sesongen, etter min 
mening, derfor er det dårlig 
oppslutning. Flere og flere begynner 
avlen allerede i desember og de 
første ungene ringes allerede første 
uken i januar. Hvem sender 
da duer på utstilling? 
 
(Fortsetter på neste side) 
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Fra tidlig morgen til langt på kveld 
Interessen for utstilling i Bergen var 
for 20-30 år siden enorm, hver 
forening hadde egen utstilling før 
gruppeutstillingen og det kan nevnes 
at i 1977 ble Norges største utstilling 
med nesten 800 duer avholdt og 
dommerne ble holdt i sving fra 07 
morgen til langt på kveld. Dommer-
utdannelsen kom først skikkelig i gang 
i 1967, det ble avholdt dommerkurs i 
Sandvika, i Asker & Bærums 
klubbhus, hvor forresten NBFs avlslag 
holdt til de første år. Jan Rungholm 
fra  Danmark var kursleder og ca. 20 
interesserte tilhørere deltok, blant 
annet undertegnede. 
 
De første dommerne 
Allerede årene etter, i 1968 og 1969 
ble det arrangert dommerkurs i 
Bergen begge ganger av Rungholm. 
I 1968 begynte Arne Olsen, Karl E. 
Lunde og jeg å dømme på utstillinger 
lokalt. Arne og jeg tok turen til 
Sandnes og Stavanger og var 
dommere der. Vi ble intervjuet både 
av avis og i radio. Dette ble gjentatt 
også i 1969. I 1970 ble det arrangert 
lands- og SBU-utstilling i Bergen, med 
deltagende duer fra alle tre land. Jan 
Rungholm dømte de skandinaviske 
duene, mens jeg var skriver for ham. 
De norske duene ble dømt av Arne 
Olsen, Karl-E. Lunde, og det ble også 
min første landsutstilling som 
dommer. 
 
Utvikling 
NBF’s dommerklubb ble som kjent 
startet i 1973, men vi fortsatte å 
dømme hvert år, Arne tok 
dommersertifikat i 1973 mens jeg 
ventet til 1976, men  med 8 års 
dommererfaring og 4 dommerkurs 
gikk det greit. Som sensorer for mitt 
vedkommende var Jan Rungholm og 
Thomas Meyer. Kriteriene for 

utstillinger har nok forandret seg en 
god del gjennom disse 40 årene. 
Fra 5-punkts-standard til 7-punkts-
standard, men også de enkelte 
punkter har gjennomgått en god del 
endringer. På brevdueolympiadene 
brukes fortsatt 5-punkt-skala. Duene 
dømmes av 3 dommere og poengene 
legges sammen! 
 
En tradisjon å ta vare på 
I Tyskland har de det slik at alle duer 
skal ligge mellom 90 og 94 poeng, det 
vil si at ingen duer får høyere 
poengsum enn 94. Så lenge de 
forskjellige land bruker ulike 
systemer ved bedømmelsen, er det 
veldig vanskelig å sammenligne 
resultater. La oss håpe at utstillinger 
ikke går ”av moten”, den første kjente 
brevdueutstilling i Bergen ble avholdt i 
1914, så vi har en tradisjon å ta vare 
på. 
 

BK DuellBK DuellBK DuellBK Duell    

    ----   30 år i luften   30 år i luften   30 år i luften   30 år i luften    
 
Tekst: Helge A. Fjelltun 
 
Brevdueklubben Duell, Bergen,  ble 
startet i 1978 av Svein Brekke 
Geir Jondal og  Arne Fløisand. 
Klubben har alltid hatt et forholdsvis 
lite antall medlemmer, men har klart 
å hevde seg ganske godt både på 
slipp og utstilling. Det siste skulle for 
øvrig bare mangle, ettersom klubben 
har fostret flere dommere enn noen 
annen klubb, nemlig disse 4: Arne 
Fløisand, Kjell Bynes, Helge Fjelltun 
og Hans-Ulrik Jensen. Klubben teller i 
dag 7 medlemmer og er tilsluttet gr. 6. 

 

 

 

NBFs Dopingreglement NBFs Dopingreglement NBFs Dopingreglement NBFs Dopingreglement 
enstemmig vedtatt på 
representantskapsmøte 09.02.08    
 
§ 1.  
Doping av brevduer er forbudt. 
Ethvert medlem av Norges 
Brevdueforbund er personlig ansvarlig 
for at doping ikke finner sted i 
vedkommendes duebesetning. Ved 
doping av brevduer forstås enhver 
form av anvendelse av medisinske 
preparater og hormonholdige 
produkter som spesifikt stimulerer og 
fremmer duenes fysiske flygeevne 
og/eller hemmer det naturlige 
fellingsforløp. I tilfeller hvor det 
foreligger tvil om et preparats innhold 
av dopingsmidler, skal spørsmålet 
forelegges NBFs veterinærkontakt. 
Består det fortsatt tvil om stoffets 
eventuelle dopingseffekt, skal det ikke 
anvendes. 
 
§ 2.  
Liste over forbudte medisinske 
preparater og produkter.  
(Dopingliste): 
 
a) Binyrebarkhormoner 
(corticosteroider), så vel de naturlige 
(hydrocortisoner, cortisoner, 
prednisol) som de syntetisk fremstilte: 
prednisol (Delcortin), betametasoner, 
dexamethason, triamcoinolone og 
ytterligere en lang rekke stoffer som 
hører til under binyrebarkhormonenes 
gruppe, herunder de overordnede 
binyrebarkhormoner (Acth. 
Corticotropin). 
 
b) Anabole steroider og alle typer 
kjønnhormoner, androgene stoffer, 
eks.: Testosteron (Testoviron). 
 
c) Beta-agnister, beta-adndrenerge  
produkter, som er fysiologisk aktive 
stoffer med påvirkning av hjertet og 
blodkretsløpet. Eks.: Clenbuterol. 
 
d) Ikke steroid intiminflammatoriske 
preparater (Betennelseshemmende 
stoffer) Stoffer som skjuler fortynner 
eller dekker over dopingsmidler. 
Stoffer som fremmer eller hemmer 
urindannelse.  Dopingslisten 
revurderes i samarbeid med andre 
brevdueorganisasjoner herunder FCI 
og anerkjente 
laboratorier.   

 

(Fortsetter på 
neste side)                    
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§ 3.  
a) Ved mistanke om doping av 
brevduer kan det foretas 
dopingkontroll: 
- i eller ved eierens dueslag 
- under transport til slipp/på 

oppslippstedet 
 
b) NBF’s styre kan iverksette 
dopingkontroll 
- på eget initiativ 
- etter skriftlig anmodning fra styret 

i den gruppen angjeldende 
medlem tilhører 

 
c) Dopingkontroll utføres av NBFs 
”forbundskontrollører” og  
”assisterende kontrollører”. NBF’s 
styre oppnevner 4 forbunds-
kontrollører, - for Vestlandet, 
Sørlandet, Østlandet og Trøndelag, - 
for ett år av gangen. Videre 
oppnevner NBF’s styre en 
assisterende kontrollør i hver gruppe, 
- for ett år av gangen. NBF’s styre 
utarbeider instruks for disses arbeid, 
og sørger for nødvendig opplæring. 
Forut for hver sesong bekjentgjør 
NBF’s styre hvem som er kontrollør 
og assisterende kontrollør. 
 
d) Ved kontroll skal forbundskontrollør 
framvise skriftlig ordre fra NBF’s styre 
om å foreta kontroll på angjeldende 
dueslag/i forbindelse med 
angjeldende transport. Kontrollør skal 
oppgi ringnummer på den/de duen(e) 
som skal kontrolleres. Ved kontroll i 
eller ved et dueslag skal en 
forbundskontrollør, en assisterende 
kontrollør og dueeieren være til stede. 
Ved kontroll i forbindelse med 
transport skal en forbundskontrollør 
og en assisterende kontrollør være til 
stede. Kontrollen skal ikke påvirke 
avviklingen av den kappflygningen 
duene er under transport til. 
 
e) Dopingkontroll gjennomføres ved at 
en due av gangen plasseres i bur  
som er spesiallaget til formålet, og 
godkjent av NBF’s styre. Duen holdes 
i buret til den har hatt tilstrekkelig 
avføring. Avføringen samles opp i to 
prøvebeholdere som plomberes og 
signeres av kontrollør og dueeieren. 
Ved kontroll under transport signerer 
kontrollanten og assisterende 
kontrollør. Blanketter for 
dopingkontroll undertegnes av 
kontrollørene og dueeieren, - ved 
transport av kontrollørene. 
 
f) Den kjemiske analysen for 
dopingstoffer finner sted i et autorisert  
laboratorium som NBF har avtale 
med.  
 

g) Dersom A-prøven er negativ 
betales alle utgifter forbundet med  
analysen, samt eventuelle 
reiseutgifter o. l . for kontrollørene av 
NBF/gruppen som har anmodet om 
kontrollen, jfr pkt b. Ved positivt 
testresultat, dvs at både A-prøven og 
B-prøven er positive, skal eieren av 
brevduen dekke alle utgifter. 
 
§ 4.  
Et medlem av NBF kan ikke nekte de 
av NBF utsendte representanter 
adgang til sitt slag for å ta ut 
avføringsprøver eller nekte å hjelpe til 
i de tiltak og foranstaltninger som er  
nødvendig med henblikk på uttak av 
avføringsprøver. Nektelse herav vil 
som konsekvens medføre utelukkelse 
fra den inneværende sesongs 
flygninger og inndragelse av eventuelt  
vundene premier, på samme måte 
som det vil bli tatt stilling til størrelse 
av sanksjoner mot vedkommende 
slageier(e).   
 
§ 5.  
Blir et medlems due(r) ved de uttatte 
prøver og etterfølgende 
laboratorieundersøkelser 
diagnostisert som dopet, vil 
medlemmets flygninger med 
øyeblikkelig varsel bli stanset og 
eventuelle vundene premier vil bli 
inndratt  til fordel for NBF, idet det 
bemerkes , at det senere vil bli tatt 
stilling til ytterligere sanksjoner i form 
av karantene eller eksklusjon.  
 
§ 6  
Reglementet gjelder fra 010109.  
 
 (Da kontrollørene og kontrollrutinene 
først kan gjennomføres fra neste 
sesong vil allikevel § 1 og § 2 
selvfølgelig gjelde fra vedtaket er 
fattet da det er ifølge gjeldende 
Dyrevernlov. Når det gjelder NBFs 
gjennomføring av reglementet med 
oppnevning av og opplæring av 
kontrollører og øvrige nødvendige 
avtaler, så vil reglementet gjelde fra 
010109. ) 
 
For styret i NBF og 
representantskapsmøte 2008 
Per-Kristian Hansen 
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I september 2007 var min kone og 
jeg på ferie i Albir i Spania. 
Gjennom kjente som bor fast der 
nede, hadde vi tidligere fått vite at 
det fantes brevdueslag i omegnen.  
 
Tekst: Kåre Skofteby 
Foto: Kåre Skofteby 
 
Det var ikke lett å finne fram, men en 
dag var vi heldige. Disse dueslagene 
lignet ikke veldig på våre, men jeg 
synes det var morsomt å vise hvordan 
det også kan gjøres. 

 
På dette bildet ser vi et tårn der 
diverse redebokser er innredet 
oppover i tårnet. På bildet er en av 
brevduene som sitter i tårnet ringet 
rundt. 
 
Litt tungvindt å fôre kanskje? 
Dessverre var ikke eieren tilstede så 
jeg fikk igjen forklaring på hvordan 
dette fungerte. Kanskje vi treffer 
vedkommende ved neste besøk. (Må 
nok trene på spansken…) Det ville 
være interessant å få vite litt om 
daglig stell, og om konkurranser der 
nede. 

På dette bildet ser vi frittstående 
redebokser, som er montert på en 
vegg. 
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ER DET INTERESSE FOR DOMMERKURS ?ER DET INTERESSE FOR DOMMERKURS ?ER DET INTERESSE FOR DOMMERKURS ?ER DET INTERESSE FOR DOMMERKURS ?    
 
Dommerklubben har opp gjennom årene avholdt kurs på forskjellige steder i landet, siste gang i Haugesund i 
2005. 
 
Dommerklubben går nå ut med en generell forespørsel for å lokalisere hvor neste kurs bør legges. Dette gjør vi ikke minst 
for å redusere kostnader til reise og opphold for den enkelte. 
Det vil bli forlangt et kursgebyr på kr. 100.- 
 
Kurset vil bli avholdt i oktober november månednd i 2008, eventuelt samtidig med årlig dommersamling og årsmøte. 
 
Generelt 
Kurset vil bli lagt opp som i tidligere år med teori og praktiske bedømmelser. Kurset er lærerikt også for dem som ikke vil 
utdanne seg til dommer. Det som kvalifiserer en kandidat til å gå opp til prøve, er at vedkommende må ha deltatt på minst 
2 kurs arrangert av dommerklubben og assistert på 3 utstillinger derav 1 landsutstilling og være fyllt.25 år. 
 
Dommerklubben vil ved en eventuell prøve måtte ta ut de best kvalifiserte, fordi bare et begrenset antall kan ta 
nettopp denne prøve. 
 
Meld eventuelt din interesse til Kjell Ellefsen i tlf: 22 27 08 25  
eller på e-post til mailadresse: kjellg@nsn.no 
innen 1. august 2008.  
 
Med hensyn til videre planlegging må din interesse være noe bindende. 
 
Dommerklubben 
Kjell G. Ellefsen 
Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faksimile fra Aftenposten 2. april 2007 

Hauk og due kræsjet i bankenHauk og due kræsjet i bankenHauk og due kræsjet i bankenHauk og due kræsjet i banken    
• Hønsehauken fikk kloen i duen i luften, men jakten endte med et brak. Både jeger og bytte braste inn i et 

vindu i Helgeland sparebanks lokale i Mosjøen sentrum, skriver Helgeland Arbeiderblad. 
- Vi hørte et brak, og deretter så vi noe som datt ned på bakken. Først trodde vi det var is som datt fra taket, 
men da vi gløttet ut så vi hva det var, sier Anne-Grethe Storjordet, som jobber rett under der rovfuglen traff 
bygningen. Haukens liv endte på et bilpanser sammen med masse glass fra det knuste vinduet. Imellom de 
parkerte bilene lå dua den hadde jaktet på. 



Returadresse: 
Norsk tidsskrift 

for brevduesport 
v/ Torleif Asheim 

Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes  
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Brevduesport Brevduesport Brevduesport Brevduesport 

presenterer en presenterer en presenterer en presenterer en 

internasjonal internasjonal internasjonal internasjonal 

brevduestjernebrevduestjernebrevduestjernebrevduestjerne    
 
Brevduens ringnummer: 
Belgia-1974-6696357 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Rødternet 
 
Brevduens kallenavn: 
”Vos van 74” 
 
Brevduens oppdretter: 
Brødrene Janssen, Belgia 
 
Brevduens eier: 
Heinz-Willi Ritz, Tyskland 
 
Tyskeren Heinz-Willi Ritz kjøpte 
denne duen hos tidenes kanskje mest 
kjente brevdueoppdrettere, nemlig 
brødrene Janssen fra Arendonk i 
Belgia. Tilnavnet ”Vos” betyr på 
flamsk ”rev”, og mange røde eller 
rødternete duer får nettopp dette 
tilnavnet på grunn av at fargen er lik 
en revs farge. 
 
Denne duen bygget opp en egen 
stamme med Janssen-duer hos Ritz. 
Den er blant annet opphavet til flere 
brevduer som etter hvert fant veien til 
Norges Brevdueforbunds avlslag. 
 

 

 


