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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 97:  Forside 
Side 98:  Formalia 
Side 99:  Gratulasjoner 
   Redaktørens spalte 
Side 100: Presidentens spalte  
   Referat fra styremøte i NBF 
Side 101: Brevduer i havtåka 
Side 102: Erfaring med ”danskeruta” 
Side 103: SBU-One-Loft-Race 2008 
Side 104: Norgesmesteren 2008 
Side 105: Norgesmesteren 2008 
Side 106: Ungduemester i gruppe 8 
Side 107: JBF-cupen 2008/smånytt 
Side 108: FCI One-Loft-Race 2008 
Side 109: Å drive med duer i gr. 14 
   Referat styremøte i NBF 
Side 110: Falkeblikk over byen 
Side 111: Invitasjon til Bergen og 

  NBFs årsmøte og årsfest 
  2009. 

Side 112: ”De Klaren” Desmet-Matthijs 
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Redaktørens spalte 

Ærede formenn 
Jeg har vært tilstede ved 
formannsmøtene de sener år, men i 
2008 hadde jeg dessverre ikke 
anledning til å stille. Jeg synes det 
ville være synd dersom ikke 
redaktørens stemme og tidsskriftet 
ikke ble representert i en slik 
anledning så jeg bestemte meg for å 
skrive et brev, eller en hilsen om du vil 
til de regionale formenn, som jeg 
håpet ville bli lest opp på 
formannsmøtet. Det ble lest opp, og i  

etterkant har jeg fått tilbakemeldinger 
som antyder at mitt brev til 
formennene kunne egne seg som en 
lederartikkel. På bakgrunn av dette 
gjengis herved mitt og tidsskriftets 
brev til formannsmøte i sin helhet: 
 
Hei ærede formenn 
Først og fremst, beklager at jeg ikke 
kunne komme på formannsmøtet i år, 
men er man helgepappa føler man 
ofte at man ikke har noe annet valg 
enn å være med barna sine, og godt 
er det. Så denne gangen flyr jeg til 
redet i stedet for til enkeslaget. 
Mitt andre år som redaktør nærmer 
seg slutten, og arbeidet med 
tidsskriftet er gøy, men tidkrevende. 
Dessverre setter jeg høye krav til 
arbeidet og produktet jeg sender til 
trykkeriet, og dette går ofte på 
bekostning av deadline og tidsfristen 
for når den skal komme i leserens 
postkasse. Gratulasjonsspalten som 
Arvid så pliktoppfyllende følger opp, 
blir nok den spalten som lider mest 
under dette, og det beklager jeg. Jeg 
kan ikke si annet enn at jeg gjør mitt 
beste for dette tidsskriftet. Når jeg sier 
det, og samtidig ser rundt meg og ser 
at folk på min alder blir syke av 
utmattelse og utbrenthet tenker jeg 
ofte: Du verken kan eller må gjøre 
noe som er bedre enn ditt beste. Jeg 
er villig til å fortsette som redaktør 
hvis mitt beste er godt nok for NBFs 
medlemmer. 
  
I Norges Brevdueforbund er det nå 
(hvis jeg har talt riktig) 28 foreninger / 
klubber. Det tilsvarer 28 
tidsskriftskontakter. Noen få av 
disse sender meg stoff. Jeg tror 
nesten jeg kan telle på en hånd hvor 
mange. Da er mitt spørsmål. Har de 
noen og 20 tidsskriftskontaktene som 

ikke har sendt meg stoff gjort sitt 
beste? I starten av min periode fikk 
jeg inn stoff fra flere hold, og nå har 
dette minsket. Jeg tenker med en 
gang: Kanskje ikke folk liker 
tidsskriftet jeg lager? Kanskje de ikke 
bryr seg? Men så kommer det en flott 
artikkel til min e-post-innboks, og jeg 
glemmer fort de negative tankene. 
  
Mens jeg har ordet vil jeg benytte 
anledningen til å oppfordre de ærede 
formenn til å tenke over følgende:  
Et spørsmål mange brevdueholdere 
stiller seg er. Hvorfor er vi så få som 
driver med brevduer i Norge? 
Noen skylder på klubben sin. 
Noen skylder på gruppeformannen. 
Noen skylder på NBF-ledelsen. 
Hvem skal NBF-ledelsen skylde på? 
FCI? Felles for alle er at de har et 
behov for å skylde på noen andre. 
Ingen tør å skylde på seg selv, ved å 
stille spørsmålet: Hva gjør jeg for at 
NBF skal vokse? Hvilken rolle spiller 
jeg i det miljøskapende og det 
rekrutterende arbeidet? Får vi til et 
godt klubbmiljø er jeg ganske sikker 
på at vi overlever både rovfuglplage, 
H5N1 og klimaendringer. Og da 
passer det kanskje med ordtaket: Det 
er i motvind man blir en sterk due ? 
  
Dersom det er noen som har konkrete 
ønsker for noe jeg skal skrive om i 
tidsskriftet, eller konkrete forslag til 
noe med det lay-out-messige som 
skal forandres, tar jeg gjerne i mot 
tips. Helst på e-post. Lykke til med 
formannsmøtet, og høstens 
forberedelser til utstilling med mer. 
Om ikke annet sees vi i Bergen i 
2009. 
  
Med vennlig hilsen Lars Corneliussen, 
redaktør. 

 
 
65 år 
Per A. Johannesen 
Larvik og Telemark BF 
9. desember 
 
 
60 år 
Birger Johnsen  
Askøy  BF 
14. desember 
 
Atle Andersen  
Askøy BF 
15. desember 
 
50 år 
Frode Brakstad 
Larvik og Telemark BF 
16. desember 
 
 
40 år 
Vidar Mæland 
Haugesund BF 
4.desember 
 

Jubilanter i NBF ! 
Vi gratulerer ! 

På treningstur med ungene. 
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Møtet ble avholdt i Oslo. Hele styret 
møtte. Frode Brakstad hadde fratrådt 
under sak 15.  
 

1. Styret stadfestet den inngåtte 
avtalen med Rüter EPV Systeme 
angående NBFs enerett  på salg av 
nye Tauris-anlegg med tilbehør i 
Norge. På vegne av NBF har Tom 
Corneliussen undertegnet avtalen. 
Det er i avtalen tatt med service på 
eksisterende Tauris-anlegg i NBF og 
videreutvikling av Tauris-systemet. 
Frode Brakstad er NBFs mellommann 
for all handel med nytt elektronisk 
utstyr og service på utstyr fra Tauris i 
Norge fra og med august 2008. Frode 
og Torleif legger fram forslag til 
interne avtaler om regnskap, priser, 
betalingsavtaler og annonsering i 
neste styremøte. 

 
Frode Brakstad, NBFs mellommann til 
firmaet Rüter og TauRIS-produktet. 
 
2. President og sekretær la muntlig 
fram synspunkter på praksis av 
transport av brevduer til 
kappflygninger og kontrollen med 
dette. Styret i NBF hadde fått tilsendt 
anmodninger om vurdering av 
nåværende praksis av 
brevduetransport og kontroll ved 
oppslipp under konkurranser. Det var 
enighet om at både de nye 
transportsystemene og kontrollen ved 
hjelp av elektroniske ringer og chip på 
brevduene gjorde at slippreglementet 
måtte revideres. Styret i NBF vurderer 
på neste styremøte forslag til 
endringer i slippreglementet som gjør 
vårt reglement mer moderne i forhold 
til ny teknologi og andre kontrollkrav. 
Styret legger fram synspunkter i NBFs 
slippreglement til diskusjon på 
Formannsmøte i oktober d.å.   
 
3. Frode orienterte om ”One Loft 
Race” og SBU-landskamp. All 
informasjon vil bli lagt ut på Internet. 
Det var beklagelig at SBF ikke kunne 
få duene fram til Larvik på grunn av 
Mattilsynets regler for import, men 
SBU-landskampen går mellom  

 
 
 
 
 
Danmark og Norge etter SBUs 
vedtatte planer.  
 
4. VM i Fritzlar og Olympiaflyvningen 
for ungdom i Ziemendorf. Da Frode 
måtte trekke seg fra invitasjonene fra 
det tyske forbund besluttet styret Tom 
og Lars Corneliussen representerer 
NBF i VM lørdag 6 september i 
Fritzlar. På grunn av flyreise ble det 
ikke mulig å delta på 
Olympiaflygningen dagen etter i 
Ziemendorf.  
 
5. NBFs styre avholder sitt neste 
møte i forbindelse med One Loft Race 
på lørdag 27.09 i Larvik. Møtet 
avholdes tidlig slik at det er ferdig før  
ankomsten av duene til slaget ved 
Lågen.  
 
6. Styret vedtok: Formannsmøte 
avholdes på Rica Park Hotel 
Sandefjord lørdag 25 oktober til  
søndag 26 oktober . Begrunnelse: 
rimeligere tilbud enn Gardermoen og 
god forbindelse med fly, båt,  
jernbane og bil fra de fleste grupper.  
 
7. Jonny orienterte om at NBFs 
årsmøte avholdes 31/01 med 
fredagssamvær 30.01 og avslutning 
søndag 1.02.09 på Hotel Terminus i 
Bergen. Landsutstillingen på Nordnes 
Bygdehus ca 15 min gange fra 
hotellet. 3 klubber i gr.5 deler på 
arbeidet med arrangementet.  
 
8. NBFs WEB-side. Forumet fungerer 
ikke lenger på grunn av inntrengere 
og er slettet. NBF vil arbeide for at 
hver gruppe skal få muligheter til en 
egen meldingstjeneste og muligheter 
til å legge inn oppslippstider direkte 
inn på sin egen side med eget 
passord.     
 
9. NBF innhenter opplysninger fra 
SBF om hvordan de gjennomfører 
dopingkontroller i praksis. Styret 
tilrettelegger for at det kan 
gjennomføres dopingkontroller under 
sesongen i 2009. Egen sak på 
Formannsmøte.  
 
10. President Tom Corneliussen og 
PR-leder  Jonny Heimark Olsen med 
sine respektive ledsagere er tatt ut til 
å representere NBF under 
Brevdueolympiaden i Dortmund i 
Tyskland 15-18 januar 2009. De 
offisielle delegatene med ledsagere 
får gratis hotellopphold under 
olympiaden i Dortmund. NBF har  

Presidentens spalte 
 
For de fleste av duene våre er den 
store felle- og myteperioden nå over. 
Vi går inn i en periode der duene, i 
alle fall fra naturens side, går inn i 
en slags dvale. Eneste fokus er å få 
i seg nok mat til å holde kulda ute. 
Mye kan minne om menneskenes 
forberedelser til jula. Nettopp denne 
dvaletilstanden må vi brevduefolk på 
en måte kjempe i mot. Det er nå vi 
må holde hjulene i gang. Med dette 
tenker jeg på at det er viktig at vi alle 
prøver å engasjere oss i aktiviteter 
som angår vår kjære sport også i en 
periode der duene ikke er fullt så 
aktive. Forsøk å skape engasjement 
rundt sosiale sammenkomster, 
klubb- og gruppemøter, og sist men 
ikke minst utstillinger. 
 
Siden sist har jeg deltatt på to viktige 
begivenheter gjennom Norges 
Brevdueforbund. Foruten styremøter 
tenker jeg da på SBU-OneLoftRace 
arrangert av NBF gjennom Larvik og 
Telemark Brevdueforening. Jeg vil 
benytte anledningen til å gratulere 
og takke LTBF med nok et vellykket 
arrangement. I SBU’s 
lagkonkurranse ble det denne gang 
en klar hjemmeseier til Norge, og jeg 
passer dermed på å gratulere 
vinnerne, men også deltagerne for 
øvrig med et flott resultat. 
Formannsmøtet ble i år avholdt i 
Sandefjord, og jeg må si at vi nok en 
gang har gjennomført et møte 
preget av god møtekultur og orden. 
Det er viktig å understreke at 
Formannsmøtet er et rådgivende 
organ for NBF, mens årsmøtet (som 
i år blir i månedskiftet januar/februar) 
er det besluttende organ. Det blir 
derfor viktig, både for klubber, 
grupper og NBFs hovedstyre å 
jobbe godt med de aktuelle sakene 
frem mot det nevnte årsmøtet. 
Mvh Tom Corneliussen 

 

Referat fra styremøte i NBF 31.08.08 
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meddelt at de ikke deltar i Standard 
utstillingsklasse og sportsklasse 
under Olympiaden da NBFs 
konkurranser ikke har stort nok antall 
slag og antall duer i slippene for å 
kunne greie kravene i klassene. NBFs 
Dommerklubb v/sekretær Kjell 
Ellefsen er orientert om styrets 
vedtak.    
 
11. Sekretær melder at innberetninger 
fra årets slipp har vært mangelfull på 
grunn av få deltagende slag og færre 
duer utover sesongen. Dette har ført 
til mange avlyste slipp i de fleste 
grupper i NBF. Det er bare en gruppe 
som har fullført sesongen etter sin 
oppsatte slippeplan. Fristen for 
innsending av innberetning til NBF og 
SBUs premier er 15 september. 
Fristen for innsending av resultater til 
NM er 14 dager etter siste NM-slipp i 
den enkelte gruppe. Derfor kan vi slå 
fast at årets Norgesmester og 
Kongepokalvinner er Ingvar Kluge i 
gr.8. Styret i NBF gratulerer.  
 
12. De grupper som har Tauris og 
som for første gang har benyttet 
Tauris-chip i kombiringen melder om 
100% funksjon på både klubbanlegg 
og slagsensorer. Det kom inn klager 
på Unikon-chip fra 2007. Etter at det 
var sendt ut bruksanvisning for 
innlegg av og vedlikehold av 
slagsensorer til grupper som benytter 
Unikon har det ikke kommet inn nye 
klager eller blitt sendt inn Unikon-chip 
som ikke fungerte slik NBF ba om.  
 
13. For første gang på flere år er det 
ingen grupper som har meldt om 
oppmålingsproblemer. Øystein Knives 
forslag og program med liste over alle 
posisjonene på oppslippstedene i alle 
NBFs grupper har gjort det både 
rimeligere og enklere.   
 
14. Kasserer meldte om en økning på 
5-6 medlemmer, 200 flere fotringer 
solgt  og 8000 kr i renteinntekter. 
Styret vedtok å bestille 17000 
kombiringer for 2009-sesongen.  
 
15. Pigeon Vitality AS v/Dyllan 
Debord søkte om støtte til konferanse 
i USA. Styret avslo søknaden med 
begrunnelse at NBF har ikke midler 
på sitt budsjett til å støtte deltagelse 
på en slik konferanse av et privat 
firma  selv om tiltaket var positivt både 
for duenes sunnhet og norsk 
brevduesports omdømme.  
 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen. 
Protokollen godkjent av NBFs styre 
den 27.09.08 

 
 
 
 
 
Ettersom flere og flere grupper har 
begynt å fly sydfra vil overnevnte 
spørsmål bli mer og mer aktuelt. 
 
Tekst: Herlof G. Herlofsen 
Fotomontasje: Lars Corneliussen  
 
Snur duene eller fortsetter de inn i 
tåka? Skjer dette på fastlandet, så 
enten setter duene seg, eller de 
prøver å fly utenom tåka.  
 
Når det gjelder ungduene som ikke 
har noe erfaring fra tidligere, kan det 
virke som de, når de først har funnet 
retningen, står på og ikke snur før det 
er for sent. Men der er alltid noen som 
snur og kommer hjem neste dag. Er 
disse klokere eller bedre enn de som 
gått i sjøen? I følge fiskere  jeg har talt 
med mister duene ”høydemåleren” i 
tåka og går i sjøen. De som treffer en 
båt lander på den! 
 
I fremtiden bør vi nok være mer 
oppmerksomme på om det er 
sannsynlig at det vil oppstå havtåke 
eller ikke. Det er jo temperaturen i 
vannet i forhold til i luften som er  
avgjørende. 
 

 
 
 

 
Hva sier meterologene 
om havtåke og 
frostrøyk? (Fra www.met.no) 
…andre mer "stille" værfenomener er 
havtåke og frostrøyk. Begge er 
avhengige av temperaturkontraster 
mellom luft og hav. 

Havtåke er såkalt adveksjonståke der 
varm luft strømmer ut over kaldt hav. 
Et eksempel er den såkalte 
"Russertåka" langs kysten av Øst-
Finnmark om sommeren der varm 
innlandsluft fra Sibir blåser vestover 
utover Barentshavet. Et annet 
eksempel er havtåken utenfor 
Newfoundland om våren og 
sommeren, der varm luft over 
Golfstrømmen strømmer nordover og 
avkjøles av kaldt havvann. 
Ved fralandsvind i godværs-
situasjoner dannes vanligvis tåka et 
stykke ut fra kysten og kommer 
eventuelt inn mot kysten med 
solgangsbris. Når forskjellen mellom 
temperaturen over land og hav er 
"ekstrem" og fralandsvinden samtidig 
er svak kan det dannes tykk tåke i 
luftrommet over havet. 

Hva skjer når duene kommer inn i 

havtåke på vei fra Danmark? 
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Som de fleste andre grupper har 
også gruppe 16 i noen år opplevd 
tøff slipp med dårlig hjemkomst. I 
sesongen 2004 sendte vi totalt over 
1000 duer på slipp på den vanlige 
nordover ruten, hvor slippene på 
300 – 800 km gikk ifra Sverige.  
 
Tekst: Frode Brakstad 
Illustrasjon: Frode Brakstad 
 
Dette var den siste sesongen hvor vi 
opplevde normale hjemkomster i 
denne retning. Året etter i sesongen 
2005, var antall sendte duer redusert 
til 561, mens det året etter i 2006 
sesongen nådde et historisk bunn-
nivå på 391 sendte voksne duer. 
 
Etter disse tre tøffe sesonger på 
nordover-ruten var det 
”krisestemning”. Noe måtte gjøres.  Vi 
hadde fått med oss at Gruppe 3 
hadde opplevd gode slipp og 
hjemkomster fra Danmark, og det 
fristet å prøve dette. Som sagt så 
gjort. I sesongen 2007 prøvde vi for 
første gang å fly våre duer fra 
Danmark/Tyskland.  
For å si det først: 2007 ble en tøff 
sesong med flere ”harde” slipp. Ikke 
bare her i landet, men også for våre 
danske venner ble 2007 en tøff 
sesong. Dog, selv om duene ofte kom 
spredt hjem med lave hastigheter, så 
syntes det som om vi fikk flere duer 
hjem enn tidligere.  Da vi gikk inn og 
gjorde en oppsummering etter 
sesongen viste det seg at dette også 
var tilfelle. Vi deltok med vel 25% flere 
duer enn i den vanskelige sesongen 
2006. 
 
Vi var derfor meget spente før 2008 
sesongen. Ville vi etter ett år oppleve 
at duene våre var ”akklimatisert” på 
ruten over Skagerak? Svaret må vel 
sies å være ja. Vi har igjen opplevd en 
vekst i antall sendte duer på hele 30% 
i forhold til 2007 sesongen. Fra å 
sende 501 duer i 2007 sesongen, så 
sendte vi 660 voksne duer i 2008 
sesongen.  Antall sendte duer ifra 
gruppe 16 de fem siste sesongene er 
vist i Figur 1. 
 
Som Figur 1 illustrerer så økte antall 
sendte duer på slipp fra gruppe 16. 
Dette til tross for medlemsfrafall. Det 
kan derfor synes som om det var et 
riktig valg for to år siden å snu duene 
fra nordover ruten (Sverige)  til 
sydover ruten fra Danmark. For de 
som synes matematikk er morsomt, 
så står formelen for kurven i figur 1 
øverst i høyre hjørne. Fyller vi denne  

 
 

 
ut vil vi se at den estimerer en 
kraftig vekst i dueantallet fra gruppe 
16 i årene fremover fra 
Danmark/Tyskland.……. 
 
Er denne økning i sendte duer 
reell? 
Noen vil kunne hevde at det finnes tre 
former for løgn; statistikk, statistikk og 
statistikk. For å verifisere at vi reelt 
sett flyr med flere og flere duer gikk 
jeg inn og så på antall ringer solgt i 
gruppen vår de senere år. En oversikt 
er gitt i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Antall ringer solgt gruppe 16 

Sesong Antall ringer solgt 

2004 965 
2005 1030 
2006 699 
2007 680 

 
Antall medlemmer har avtatt i gruppe 
16 de senere år. Dermed har også 
antall ringer solgt hvert år gått 
betydelig ned de senere år. Siden 
antall ringer solgt har gått ned, kan en 
forvente at det flyves med færre og 
færre duer. Når vi likevel flyr med flere 
og flere duer, så underbygger dette at 
den økningen vi ser i antall sendte 
duer (som følge av å snu fra nordover 
til Danmark/Tyskland) er betydelig. 
 
Mine personlige erfaringer 
Jeg personlig har opplevd mye bedre 
hjemkomster fra Danmark/Tyskland 
enn hva jeg har opplevd fra Sverige i 
sesongene 2004 – 2006. Faktisk er 
hjemkomsten min nå like god som 
den var på siste halvdel av 90 tallet 
fra Sverige.  Jeg tilskriver dette det at 
duene er mindre eksponert for falk når 
de flyr over Danmark og Skagerak.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Men når dette er sagt; dersom duen 
bommer og kommer inn for langt øst 
eller vest, må den fly langs kysten 
hjem. Da vil den igjen være utsatt for 
falk. Så det  er kun de duene som går 
”rett hjem” som opplever ruten som 
mindre ”falksom”.  
Når de gode hjemkomster er 
beskrevet, så vil jeg også understreke 
at det å sende duene på slipp fra 
Danmark og Tyskland er en tøff 
utfordring for duene. Som eksempel 
kan jeg nevne Padborg i år, hvor 
duene fløy 500 kilometer i 16-19 
sekundmeter vestavind. Da er det 
ikke bare bare når de siste 150 
kilometerne går over åpent hav. Dog, 
selv på dette Padborg slippet kom 
duene fint hjem med vinner 
hastigheter i Tønsberg på over 1100 
meter per minutt. Av dette kan en 
slutte at duene tilpasser seg det 
meste. Min personlige erfaring med å 
snu duene fra nordover-ruten til 
Danmark/Sverige kan oppsummeres i 
to punkter: 
 
1. Det å snu duene fra nordover over 
land til sydover over sjø krever mer en 
ett års akklimatisering. Det at vi i 
gruppe 16 sender nær 30% flere duer 
fra Danmark i 2008 enn i 2007, 
underbygger dette.  Det tar tid å finne 
de duene som går over hav. 
2. Duen må være 100%  i orden. Det 
å fly de siste 150 kilometerne over 
åpent hav er i tillegg til å være fysisk 
utfordrende, psykisk utfordrende. 
Dette sees best på ungduene. Er de 
ikke i god form, vil de vegre seg for å 
gå over Skagerak. 
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Erfaring med å fly Danmark fra et medlem i Gruppe 16 

Figur 1. Antall sendte duer fra 
gr.16 de fem siste sesongene, 
hvorav de to siste sesongene er 
fra Danmark/Tyskland 
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Redaktøren fikk gleden av å være 
tilstede under finaledagen på SBUs 
One-Loft-Race 2008. Her er en 
bildereportasje fra dagen. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Lars Corneliussen 

 
Før bildene med forklarende tekst 
presenteres må jeg også benytte 
anledningen til å takke arrangørene 
og dugnadsånden som bor i 
medlemmene i gruppe 16, Telemark 
og Larvik brevdueforening. 

 
Gode venner gleder seg til duenes 
hjemkomst. En dansk og en norsk på 
hvert team: Larsen / Brakstad og 
Larsen / Thowsen. 

 
Slagpasser Kjell Røed ser den første 
duen komme. 

 
Konstateringsuret fra TauRIS forteller 
hvilken due som er registert 
hjemkommet først. 

 
Kjell Røed offentliggjør resultatene. 

 
Vinner av Larvik OLR 2008:  
Karl Ravndal 

 

 
Vinner av SBU One-Loft-Race 2008: 
Arild Rønning 

 
Den pensjonerte brevduedommeren 
Jan Johansen besiktiger noen av de 
hjemkomne duene. 

Førstepremie SBU-OLR tilhørende 
Arild Rønning. SBU-essdue nr. 1 

 
Førstepremie Larvik OLR tilhørende 
Karl Ravndal. OLR Essdue nr. 1. 
 

 

 
Noen av ”brevduekara” bak hele 
arrangementet. Medlemmer i 
Telemark og Larvik Brevdueforening: 
Thow Møller, Karl Ravndal, Øystein 
Knive, Frode Brakstad, Steinar D. 
Nilsen, Kjell Røed og Preben 
Ryvænge. 

 
Premieutdelingen, med tilhørende 
konvolutter, fulgte etter hjemkomsten. 
Her får team Thowsen& Peteresen en 
fet konvolutt fra Steinar Dihle Nilsen. 

 
De hjemkomne duene ble også 
auksjonert bort til lystne kjøpere. 
Auksjonarius: Frode Brakstad. 
 
Utfyllende resultatliste i 
resultatnummeret av tidsskriftet. 
(neste nummer) Her er topp 5-lista: 
1. N-08-13594, Arild Rønning (SBU) 
2. N-08-10444, Jarluf Lomeland(SBU) 
3. N-08-14233, Karl Ravndal (OLR) 
4. N-08-13801, Frode Brakstad (OLR-SBU) 
5. N-08-06507, Jan Heldal (OLR) 
6. N-08-00488, Walter Kilvik (OLR) 
7. N-08-13734, Ragnvald Blom (OLR) 
8. D-166-08-794, Svend Kjærgaard (SBU) 
9. N-08-14230, Karl Ravndal (OLR) 
10 N 08-07786, Stein Thorsen (OLR) 
Norge vant SBU-landskampen 
sammenlagt. 
Beste essdue SBU: Arild Rønning 
Beste essdue OLR: Karl Ravndal 

FINALEN i SBU One-Loft Race 2008 – Larvik - OLR 
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Mange vil nok nikke anerkjennende 
når de leser at Ingvar Kluge er 
årets Norgesmester. Ingvar har 
vært i sporten siden 1968, og ble 
medlem av NBF og Rogaland 
Brevdueforening i 1971. 
 
Tekst: Eivind Aasland 
Foto: Eivind Aasland 
 
Norgesmester for andre gang 
I tillegg til å fløyet i tet hele tiden er 
han også sterkt engasjert i "driften" av 
brevduesporten. I mange år har han 
vært gruppeformann, og det har nok 
ikke vært mange formannsmøter og 
representantskapsmøter de siste 20 
år uten ”Kluge’n” som en av 
deltagerne. Det er heller ikke første 
gang at en kongepokal havner på 
Lye, der Ingvar nå bor. Rettere sagt: 
Sist gang Kluge tok kongepokal, i 
1980, bodde han på Figgjo. Den 
gangen gikk kongepokalen på 
sammenlagt vinner over to slipp 
(Kongsvinger 400km og Sundsvall 
750 km).  
 
Sterk forening 
Dette er andre året på rad 
kongepokalen havner i Jæren 
Brevdueforening. I fjor var det Jarluf 
Lomeland som ble norgesmester 
mens Ingvar Kluge ble gruppemester. 
I år er rollene byttet om noe.  
 
Brevduene bak tittelen 
Her følger en liten presentasjon av 
duene som har bidratt til å hente inn 
tittelen: 
 
15850-06 

Faren til denne duen er fra Jarluf 
Lomeland og er et produkt av hans 
sterke innkjøp (Jan Rønn/Cees de 
Jong/Delbar) moren er fra Jef De 
Wilder. 
- Stad 28/6-08 11/134 78 p 
 
 
 

 
 
10163-07 
Dette er en renavlet Floor Engels, 
hvor faren stammer fra  sterke  
duer som "Marieke" og "Gueret"  
- Hellesøy 23/5-08 6/299 95 p  
- Hellesøy 30/5-08 6/252 94 p  
  
15845-06 

Også denne er en renavlet Flor  

 
 
 
Engels med mye av det samme  
blodet som 10163-07 (fedrene er 
brødre) 
- Bømlo 16/5-08 11/343 91p  
 
11132-06 
Dette er en due etter Kluges gamle 
stamme og en due fra Jørgensen 
- Stad 28/6-08 17/134 64 p  
 
11103-06  
- Bømlo 16/5-08 10/343 92 p  
- Hellesøy 23/5-08 30/299 71 p  
 
10214-07 Denne duen er etter Kluges  
10383-03 (som blir presentert 
nedenfor) krysset med "Polakken". 
- Hellesøy 30/5-06 14/252 85 p  
- Valdres 12/6-08 2/116 97 p  
 

Norgesmester 2008: Ingvar Kluge  
 

Norgesmesteren beundrer en av sine kappflygere. 
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11357-07  

Dette er en senunge fra 2007, som 
blant annet ble gruppevinner fra 
Hellesøy uten å være krysset. Faren 
er kjøpt av Beverdam i Nederland. 
Faren til denne hannen fløy 16 ganger 
slipp over 1000km. Moren er innavlet 
etter Knutsen/Schultz ”Steenbergen-
due”. 
- Valdres 12/6-08 6/116 87 p  
 
10383-03  

”10383” tok ingen poeng til NM i år, 
men bør absolutt fremheves, både 
som avlsdue og som flyger. 10383 ble 
årets hunn NBF Vestlandet 2004, og 
kan meget godt bli det i år også med 
602 essduepoeng. Hunnen er også 
mor til 10214 som i tillegg til NM 
resultatet nevnt ovenfor er nr 3 til 
årets hann i Jæren BF med 539 
poeng. 
 
Motivasjon 
Duene til Ingvar, som flys totalt, 
motiveres ved at de vises hver 
onsdag i sesongen. Dette fordi det 
normalt ikke er tid til dette på 

innsettingsdagen. Da innsetting ikke 
alltid avgjøres dagen i forveien fores 
duene godt om morgenen for å være 
klar dersom det blir innsetting. Det blir 
for knapp tid mellom arbeidsslutt og 
innsetting til at dette kan gjøres på 
ettermiddagen. 
 
Året rundt 
Vinteravl som praktiseres på Lye 
mener Ingvar er viktig, spesielt med 
tanke på de ettårs som har fortrinn 
foran unger født på vår/sommer. 
Duene flyr ute hele året til tross for 
rovfuglplagen, men de er ikke ute like 
mye på vinter som resten av året. For 
å få duene klar til sesongen fôres det 
med Super Winner, når sesongen er 
startet, legges det om på fôringen og 
duene får Super Star Plus. På 
innsettingsdagen tilsettes High 
Energy. Det gis elektrolytter en gang i 
uken, og det medisineres sparsomt. 
 

Studietur 
Ingvar og en del andre fra JBF har de 
siste 8 årene reist på "studietur" til 
Belgia sammen med Meldgaard i 
Danmark. Her er det innkjøpt en del 
spennende duer som han ser frem til 
å prøve. Spesielt er det duer fra 
Denys og Owerkerk, som begge er 
langdistanse spesialister, som blir 
spennende å følge. 
 
Gratulasjoner 
Til slutt vil jeg på vegne av JBF 
gratulere med tittelen, og så satser vi 
på at kongepokalen blir værende her i 
klubben. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dirk Gebert vil nok være et nytt 
navn for leserne av norsk tidsskrift, 
og så er det jo også første året han 
er medlem i NBF. Uansett er det 
ikke noen fersk duemann dette 
dreier seg om.  
 
Tekst: Eivind Aasland 
Foto: Eivind Aasland 
 
Dirk har nemlig drevet med duer 
tidligere. Også faren til Dirk er aktiv i 
sporten i Tyskland, hvor Dirk kommer 
fra. Dirk flyttet til Norge i fjor og noe 
av det første han gjorde var å 
kontakte den lokale brevdueklubben 
og å melde seg inn der. Dirk har 
bosatt seg på Sæland i Time og har 
plassert seg midt i smørøyet bland 
slagene i Jæren Brevdueforening. 

Bildet over viser innredningen i 
Dirks ungdueslag.  
 
 
Les mer om Dirk på neste side. 

Dirk Gebert, 

ungduemester 

Jæren BF 2008 
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(fortsetter fra forrige side) 
Innenfor an radius av 9 km ligger de 6 
største slagene i klubben, noe som gir 
hard konkurranse. Det er ikke noe lite 
slag som er satt opp på Sæland, hele 
200 duer overvintrer i år, og det er 
bestilt 300 ringer til neste år. Det var 
nok ingen som ble veldig overrasket 
over Dirks flotte resultater, det er 
tydelig at dette er en brevduemann 
med erfaring. Så det skal bli 
spennende å følge Dirk når duene 
også skal testes som voksne. 
 
Når det gjelder avstamming på duene 
sier Dirk at det er av stammen 
"brevduer". Stort sett alle duene på 
slaget stammer fra Dirks duer som er 
importert fra sitt eget slag i Tyskland. 
Dirk er nøye med foring og trening av 
duene, ingenting overlates til 
tilfeldighetene. Undertegnede har satt 
inn mange av duene hans til 
ungdueslippene og kan skrive under 
på at duene virker å være i toppform 
ved innsetting. Dette blir nok ikke det 
siste vi hører fra Dirk Gebert. Mitt tips 
er at det blir flere topplasseringer 
både på slipp og mesterskap, da vil 
jeg komme tilbake med mer om 
hvordan duene på Sæland trenes, 
fores og motiveres.  
 
Det ble 3 gruppeseiere på de 4 
ungdueslippene. 6 av de 7 beste til 
"Årets ungdue" i JBF tilhører Dirk. 
Flere av ungene fløy alle disse 4 
slippene og plasserte seg på 33% på 
samtlige, under er noen av disse og 
noen av gruppevinnerene presentert:  
9920-08 Rød  
Nr 4 til årets ungdue JBF. Fløy alle 4 
ungdueslipp med følgende resultat.  
Bømlo 9/8 9/249  
Bømlo 16/8 6/217  
Bømlo 23/8 34/185  
Hellesøy 6/9 22/127  
9963-08 Lysternet  
Ble skadet av rovfugl på trening, ble 
etter å ha blitt frisk sendt på to slipp 
med følgende resultat  
Bømlo 23/8 1/185  
Hellesøy 6/9 21/127 
9941 Mørkternet  
Nr 2 til årets ungdue JBF, fløy alle 4 
ungdueslipp med følgende resultat.  
Bømlo 9/8 41/249  
Bømlo 16/8 3/217  
Bømlo 23/8 4/185  
Hellesøy 6/9 17/127 
9951 Blå mørk  
Har sin del i ungduemesterskapet 
med følgende resultat  
Bømlo 9/8 25/249  
Bømlo 16/8 1/217 

9948 Blå  
Nr 2 til årets ungdue JBF, fløy alle 4 
ungdueslipp med følgende resultat.  
Bømlo 9/8 81/249  
Bømlo 16/8 46/217  
Bømlo 23/8 1/185  
Hellesøy 6/9 12/127  

 

Dirk Gebert, ungduemester Jæren BF 2008 

9920-08 

9963-08 

9941-08 

9951-08 
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I et forsøk på å få til konkurranser 
der det ikke er bare de største 
slagene som kan hevde seg, ble 
det besluttet å forsøke å ha en cup 
i Jæren brevdueforening sesongen 
2008. 
 
Tekst: Eivind Aasland 
Foto. Eivind Aasland 

Alle som ville kunne delta med en due 
hver, og det var lagt opp til 16 
deltagere i 8-dels finalen. Da det var 
14 påmeldte ville beste taper og en av 
taperne som ble valgt ut ved 
loddtrekning gå videre. 
Dette var en grei ordning, da det 
første slippet var et Bømlo-slipp med 
jevne resultat og det var ikke alltid det 
skilte mye på vinneren og taperen. 
Første runde 
Hver deltager måtte ved innsetting 
oppgi hvilken due som var helgens 
cup due, som ventet var det de beste 
duene hvert medlem satset på. Dette 
viste seg i noen tilfeller ikke å være 
det smarteste. Ingvar Kluge satset på 
at fjorårets "Årets hunn" skulle sikre 
avansement til 2. runde, dessverre 
skuffet nok "Nr1" og Rolf Tore Bolme 
gikk lett videre med også å ha den 
best plasserte av cup duene.  
Lomeland satset på en due som 
allerede hadde vist gode takter ved å 
bli gruppevinner på et av de første 
slippene i år. Dette lønnet seg og han 
gikk videre til 2. runde. Hadland gikk 
videre fra dysten mot Fjeldså (som 
også gikk videre etter loddtrekkning).  
Den jevneste kampen ble mellom 
Asheim og Vestrheim, hvor Asheim 
trakk det lengste strået, men 
Vestrheim gikk videre da hans due 

plasserte seg som beste av de 
tapende duer. At "cup er cup" fikk vi  
demonstrert da Tjessems due som 
plasserte seg sist på resultatlisten 
førte eieren videre i cupen da 
motstanderens due forsvant på 
slippet. Bø gikk greit videre i 
konkurranse med Aasland.  
Andre runde  
Neste runde ble som følger: 
Bolme vs Lomeland  

Hadland vs Asheim  
Tjessem vs Bø  
Vestrheim vs Fjeldså  
2. runde var et slipp fra Hellesøy på 
200 km. Lomeland gikk videre da 
hans erfarne 04 due innfridde. 
Asheim, Vestrheim og Bø går videre 
etter å ha satset på ettårs duer 
3. runde var slipp fra Valdres 350 km.  
Lomeland vs Asheim  
Bø vs Vestrheim  
Lomeland ble nok holdt som favoritt i 
denne duellen, men Asheim sin due 
9560-07 sendte han videre i forrige 
runde og gjentar bedriften. 
Bø vinne selv om både hans og 
Vestrheim sine cup duer skuffet.  
4. runde og finalen fra Stad  
Bø vs Asheim  
Spennende finale som ble et 
vanskeligere slipp en håpet på 
forhånd, ingen av Cupduene kom 
hjem, men Bø vinner på best 
plassering med en fin 15 plass. 
Med en inngangsum på kr 50 og 
sponsing fra klubben ble det en fin 
pengesum og henter for Johannes Bø 
på årets premieutdeling. Gratulerer. 
Dette var et positivt tiltak som mange 
syns var spennende og gøy og være 
med på. Forhåpentligvis kan vi 
videreføre konkurransen til neste år. 

 
 
 
 
 
fra VG.no 20.oktober 2008: 
 
Sikkerhetsstyrker i Natanz i Iran 
har fanget to mistenkte spionduer i 
nærheten av de kontroversielle 
anleggene for urananriking, ifølge 
avisen Etemad Melli. 

 
Tekst: NTB 
 
På duene skal det være festet noen 
metallringer med usynlige tråder, sier 
en anonym kilde. Kilden gir ikke 
ytterligere opplysninger om duene, 
eller hva som blir deres videre 
skjebne. 
 
I Natanz er det flere anlegg for 
urananriking som ligger under 
bakken. Aktiviteten her en av 
hovedgrunnene til stillingskrigen 
mellom Iran og Vesten de siste fem 
årene. 
 

Ei stakkars brevdue 

 
I Naturtelefonen 27/10 – 2006, 
fortalde Otto Berg frå Skodje om 
ein blå fugl han fann på fjellet og 
som var svært fortruleg. Alv Ottar 
Folkestad kan fortelje mykje om 
fuglen ut frå det biletet som Berg 
tok... 
 

Fra www.nrk.no: 
Tekst: May Britt Haukås 
 
Otto Berg kom så nær som eit par meter. 
Han syntest fuglen likna på ei due, men 
han var større enn ei vanleg ringdue, og 
fargen var skikkeleg blå. Ornitolog Alv 
Ottar Folkestad fortel at dette er ein 
årsunge av brevdue som må vere komen 
på avvegar. For ei så ung brevdue er det 
svært viktig å vere i lag med flokken, men 
likevel er det ikkje uvanleg at slike 
"tenåringar" rotar seg vekk. At denne dua 
ikkje kjenner seg heilt til pass, ser 
Folkestad av måten ho sit på, og av at 
fjørene ligg tett og glatt inntil kroppen. Ei 
avslappa due blæs seg litt opp og held 
fjørene meir ut frå kroppen. Korleis det 
gjekk med denne dua, er uvisst. Åleine i 
fjellet er ho eit lett synleg bytte for hauk og 
falk. Om ho har overlevd, har ho nok søkt 
selskap med andre duer. 
 

JBF Cupen 2008 

Vinner av JBF cup 2008 – Johannes Bø. Bak ser vi Asheim ”blar opp”. 

Duer mistenkt 

for spionasje i 

Iran 
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Redaktøren ble forespurt om å 
representere Norge og NBF da det 
ikke passet for øvrige av styrets 
medlemmer å reise på dette 
tidspunktet. Her er bildene med 
tilhørende tekst om den 
opplevelsen. Fullstendig resultat-
liste kommer i ”resultatnummeret”. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Lars Corneliussen 
 

 
Mottagelse i Fritzlar Rådhus. Fra 
venstre: slagpasser Thomas Ganz, 
president i det tyske brevdue- forbund 
Horst Menzel , ordføreren i Fritzlar, 
FCI-president José Tereso og vise-
president i det tyske brevdueforbund 
Roland Fitzner. 

 
Endelig fremme ved ungdueslaget. 
NBFs president merker seg at 
slagene er sponset. 

 
Det var fritt frem for å inspisere eller 
observere slaganleggene før duene 
kom tilbake. Gode forhold for duene 
ble konstatert. 

Den første flokken besto av 25 duer. 
Hvem går først inn? 

 
Ventingen starter. Den tyske 
president Horst Menzel venter spent 
sammen med andre brevduekolleger. 

 
De første 25 duene lander på slaget 
samtidig. De siste meterne avgjøres 
ved kappgang. Straks disse duene 
hadde landet på slaget ble neste flokk 
på ca. 60 duer observert på 
himmelen. 

 
Ungarn gikk seirende ut av 
kappflygning og kappgang, og 
presidenten i det ungarske 
brevdueforbund Istvan Bardos viser 
stolt frem vinnerdua. I bakgrunnen 
flankeres slagpasserne far & sønn 
Ganz av Horst Menzel og FCI-
president José Tereso. 
 

 
En flott plassering av den første 
norske dua på resultatlista tilhørende 
Jan Lindberg, Oslo Brevdueklubb. 5. 
plass. Her klar til å auksjoneres. 

 
Den italienske delegasjonen var godt 
fornøyd med bronsemedalje og 
skryter av den skimlete dua tilhørende 
Eros Carboni. Den ungarske 
presidenten vil gjerne være med på 
mer ”dueskryt”. 

 
Fra banketten på kvelden. Den norske 
delegasjonen gir gaver til det tyske 
forbund og slagpassernes kone, Fru 
Ganz. 

Representant og 
systemutvikler for 
det tyske selskapet 
Rüter – TauRIS var 
også tilstede. – Alt 
fungerte som det 
skulle, kunne 
TauRIS’s 
representant 
fortelle. 
 

VM-finale - FCI One-Loft Race 2009 – Fritzlar, Tyskland 

Den ungarske vinnerdua klar 
til å auksjoneres bort. 
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I Gr.14 er vi medlemmer fra fire 
forskjellige kommuner som består 
av øyer og fastland med 
fergeforbindelser, tunneler og 
broer. Det er ingen enkel sak å 
samle alle til møter, innsetting og 
avstempling. For medlemmer som 
bor lengst borte så tar det over en 
og en halv time hver vei å komme 
til Stord hvor innsettingen skjer.  
 
Tekst: Lars Eikeland 
Foto: Lars Eikeland 
 

 
Transporten skjer på dugnad der vi 
deler på kjøreturene. Etter 2002 har vi 
fått en stor belastning angående 
rovfugl, og da spesielt vandrefalk. 
Bestanden er blitt så stor at når du 
venter på at duene skal komme hjem 
fra slipp så er ofte antall falk flere enn 
duene. I samme periode er antall 
aktive medlemmer gått ned fra 18  til 
7. Å ha årets unger ute mellom 10.juni 
og 1.september er  blitt et sjansespill. 
Til og med i september og oktober 
kan falkeangrep redusere flokken 
betydelig. I høst hadde en av 
medlemmene treningstur med 66 av 
årets unger på en 40km tur, dette 
etter flere kortere turer tidligere. 
Duene så ut til å være i god form. 
Etter 3 dager var det kommet hjem  
kun 16 duer. Dette er ikke mye å 
starte neste års sesong med da i  
tillegg flygesesongen for voksne duer 
hadde redusert flokken betraktelig. 
 
 

 
 
 
Slippsesongen 2008 i Gr.14 startet 
13.mai med et 100 kilometerslipp fra 
Haukeli. 37 duer var med og  
hjemkomsten var 56%. Andreas 
Koløy fikk beste due på 1129 m/min. 
19.mai var det nytt slipp fra samme 
sted der 50 duer var med. Hjemkomst 
på 78%. Denne gangen var Åge 
Røssland best med ei due på 1452 
m/min. 24.mai fra samme sted der 51 
duer var med. Hjemkomst på 84%,  
Lars Eikeland hadde beste due på 
1539 m/min. Neste slipp var fra Halne 
på Hardangervidda den 29.mai på  

 
150km. 54 duer var med og Lars 
Eikeland hadde beste due på 591 
m/min. Hjemkomsten var denne gang 
var meget spredt, så nå forsto vi at 
falkesesongen var startet for alvor.  
12.juni skulle vi ha dobbelslipp fra 
Valdresflya. 47 duer var med, men 
kun 5 duer kom hjem før 
maksimaltiden var gått ut. E&KI 
Krogsæther hadde beste due på 451 
m/min på det ene og Martin Sævareid 
hadde eneste due på det andre 
slippet med en hastighet på 384 
m/min. Dermed var 2008 sesongen 
over for Gr.14. Flere av medlemmene 
gir opp å drive med duer på grunn av 
rovfuglplagen, så vi får håpe på bedre 
tider. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Styremøtene hadde som oppgave å 
forberede Formannsmøte i Sandefjord 
25-26.10.08. Hele styret møtte 
kl.10.00 i Larvik den 27.09. Da dette 
møtet ikke ble ferdig med dagsorden, 
besluttet styret å fortsette den 16.10 
fra kl. 20.00 som SKYPE-møte. Det 
innebærer at via dataprogrammet 
SKYPE kan alle være på telefonlinja 
samtidig og utveksle synspunkter. 
Styret har evaluert ordningen og for 
styrets medlemmer spares tid og for 
NBF er det økonomisk ved sparing av 
reiseutgifter. SKYPE-programmet er 
gratis, men betinger at alle 
styremedlemmene har bredbånd.   
 
1. Presidenten ønsket velkommen og 
orienterte om VM-arrangementet i 
Fritzlar i Tyskland, finaleslippet og Jan 
Lindbergs VM-due som var bare 4 
sekunder etter vinneren. Dette var 
tysk gjestfrihet på sitt beste meldte 
Tom som hadde med seg premie til 
Jan Lindberg og deltagerdiplomer til 
alle som hadde vært med i VM 08. 
2. Forslag til forbedring av NBFs 
slippreglement med vekt på transport 
og oppslipp, Styret i NBF hadde fått 
flere meldinger fra gruppene 
angående tolkning av reglementet 
angående transport mellom gruppene 
og til oppslippstedet av medlem som 
selv var med i slippet. Sekretær la 
fram forslag til endringer av 
reglementet som skjerpet 
kontrollrutinene på oppslippstedet 
samtidig som det ga økt mulighet til 
rimeligere transportmuligheter for 
gruppene. Etter noen endringer 
foreslått av styrets medlemmer, var 
det enighet om å legge fram forslaget 
til diskusjon på formannsmøte på 
forhånd for å få innspill til forslaget på 
neste års representantskapsmøte.  
3. Sekretær la fram forslag til 
fremlegg av forståelsen av paragrafen 
om dobbeltmedlemskap i NBFs 
vedtektsforklaringer. Vedtak: Legges 
fram av Presidenten på 
Formannsmøte.  
4. Sekretærens forslag til dagsorden 
på formannsmøte som  ble vedtatt for 
utsendelse til representantene på 
Formannsmøte.  
5. Kasserer Torleif Asheim  
redegjorde for regnskapet 2008 så 
langt med tilnærmet balanse mellom 
inntekter og utgifter. Styret foreslo 
tidligere vedtatt justering etter 
konsumprisindeksen slik at  
(fortsetter på neste side) 

Å drive med duer i Gr.14 

Her er et bilde fra gruppemøte i gruppe 14. Kaffe, kake og ”nogo attåt” på bordet. 

Referat fra 

styremøter i NBF 

27.09 og 16.10.08. 
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kontingenten for 2009 blir:  
Aktiv senior kr 455, junior kr 230 og 
passiv kr 260. Ringprisen 2009 
foreslås satt til kr 6,00 per ring som 
før. Torleif legger fram foreløpig 
regnskap og budsjett for 2009 på 
Formannsmøte.  
6. Jonny Heimark Olsen la fram 
planene og priser for Repr.møte og 
landsutstilling i Bergen som han 
legger fram for Formannsmøtet. NBFs 
premier for 2008 ble gjennomgått med 
hensyn til bestillinger av antall og type 
for tildelingen på årsmøte 2009 i 
Bergen.  
7. Styret vurderte de nye 
oppmålingsrutiner i 2008 med nye 
slagposisjoner, posisjoner for 
oppslippsteder og program for 
oppmålinger utarbeidet av Øystein 
Knive og sendt ut til gruppene. 
Vedtak: Gruppenes erfaringer legges 
fram av representantene på 
formannsmøte og Øystein Knive 
vurderer ordningen fra 2009.  
8. Formannsmøtet informeres om 
avtale mellom Tauris og NBF og hva 
den betyr i praksis. Frode Brakstad tar 
saken for styret på Formannsmøte. 
9. Svenske Brevdueforbundets 
”Instruktioner för genomförande av 
dopingkontroll av brevduvor” var 
tilsendt fra SBF og lå til grunn for et 
framlegg på formannsmøte om NBFs 
praktisering av det norske vedtatte 
reglement som skal gjelde fra 1.1.09.   
Sekretær Per-Kristian Hansen 
redegjør for tanker om 
gjennomføringen og får gruppenes 
syn for dette på Formannsmøte.  
10. Veterinærsaker. Frode Brakstad 
redegjør på Formannsmøtet om 
situasjonen foran utstillingssesongen 
og kommer med forslag til 
egenerklæringer om slagforhold  slik 
Mattilsynet har foreslått innføres forut 
for  utstillinger.  
11. Tom Corneliussen som NBF-
styrets valgte observatør kunne ikke 
møte på dommerklubbens årsmøte. 
Ingen andre i styret hadde anledning 
til å møte og sekretær skulle meddele 
dette til dommerklubbens sekretær 
Kjell Ellefsen. 
12. Melding fra valgkomiteens leder 
Arvid Myreng ble kommentert med 
hensyn til at både President og 
sekretær ikke ønsket gjenvalg i 2009.  
13. I forbindelse med utsending av 
invitasjon til Representantskapsmøte 
2009 anmodes vestlandsgruppene å 
komme med forslag til lokale 
kandidater til NBFs Hedersmedalje for 
tildeling på festen etter årsmøte i 
Bergen.  
 
Ved protokollen 
Per-Kristian  

 
 
Duene har ingen grunn til å føle 
seg trygge 
 
Tekst: Øyvind Gustavsen 
Foto: Øyvind Gustavsen  
Kilde: Aftenposten Aften  
onsdag 22/10/08 
 

 
Løfter du blikket mot spiret på 
Trefoldighetskirken, kan du få øye på 
verdens raskeste fugl. Mens 
artsfrendene har satt kursen sørover 
for vinteren, har en lynrask 
severdighet inntatt Oslos høyeste 
punkter. Med jaktstup på opptil 360 
kilometer i timen, er vandrefalken 
verdens raskeste fugl. 
Lett å få øye på 
- Den sitter ofte i det sørvestre spiret 
på Trefoldighetskirken om morgenen 
og speider utover byen. Falken er lett 
å se for dem som løfter blikket, sier 
hobbyornitolog Øystein Mortensen.  
Han trenger selv ikke løfte blikket 
veldig høyt for å få øye på høstens 
severdighet. Med kontor i 
regjeringsbygget har Mortensen god 
oversikt over vandrefalken, som liker 
å innta lunsjen utenfor 
Statsministerens kontor. 
Duejakt 
- Vi som sitter i åttende etasje ser ofte 
duefjær dale ned utenfor vinduet. Da 
vet vi at falken nyter resultatet av en 
vellykket jakt, forteller Mortensen. 
Duer står høyt på menyen. Med de 
fleste artsfrendene på vei sørover, har 
den gjenværende falken nok av 
jaktmarker å boltre seg i. 
- Jeg har til og med sett falken stupe 
etter byttet på plassen mellom 
regjeringsbygget og VG, forteller 
Mortensen begeistret. Vanligvis utgjør 
bratte fjellsider vandrefalkens 
jaktmarker. Men for den byvante 

rovfuglen duger kirkespir, 
regjeringsbygg og Radisson SAS 
Plaza Hotell like bra. Hotelldirektør 
Tarje Hellebust er stolt over at falken 
fra tid til annen besøker byens 
høyeste hotell, og har fått flere 
reaksjoner fra overraskende 
fugleglade gjester. - Gjestene synes 
det er veldig morsomt. Falken sitter 
gjerne på rammen som  

 
vindusvaskerne bruker, men de har 
foreløpig ikke følt seg truet, humrer 
Hellebust. 
Hekkekasse 
For noen år siden var vandrefalk nær 
utryddelse i Norge. Men de siste 
årene har bestanden tatt seg kraftig 
opp.  
- Som en del av økningen i antall 
individer har en håndfull individer de 
siste årene brukt Oslo sentrum som 
jaktmark. Vi håpet at de skulle 
begynne å hekke her, og det ble satt 
opp en hekkekasse øverst i 
regjeringsbygget.  
- Men prosjektet lyktes ikke, og jeg 
tror kassen ble fjernet da Stoltenberg 
overtok kontoret, sier Per Gylseth i 
rapport- og sjeldenhetskomiteen til 
Oslo og Akershus Ornitologiske 
forening.  

Falkeblikk over byen 

I det sørvestre kirkespiret på Trefoldighetskirken har vandrefalken god 
oversikt over Oslo sentrum, inkludert byens mange duer 

Vandrefalken har et vingespenn på 
omkring én meter og kan stupe etter et 
bytte i 360 kilometer i timen. 
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Velkommen til Bergen og Norges Brevdueforbunds årsfest 2009 
fredag 30. januar til søndag 1. februar 

Program  

for NBF’s årsmøte, årsfest, 
utstilling med mer:  
 
Fredag 30. januar: 
15.00-20.00: Innlevering av duer 
til utstilling i Nordnes Bydelshus  
19.30: Foredrag:  
21.00: Auksjon av brevduer i 
hotellets 1. etasje. 
 
Lørdag 31. januar 
07.00 - 10.00: Frokost på hotellet  
09.00: Bedømmelse av brevduer 
starter. 
10.00 - 16.00: NBF årsmøte   
10.30: Buss til byen for eget 
ledsagerprogram 
11.00: Besøk til et eller flere lokale 
dueslag  
16.00: NBF’s premieutdeling  
19.00: NBF’s årsfest  
  
Søndag 1. februar 
08.00: Frokost på hotellet  
10.30: Utstillingslokalene 
åpner(Kafé i lokalet) 
13.00: Premieutdeling NBFs’ 
landsutstilling  
15.00: Utstillingslokalene 
stenger                                          
  
Gr 5 tar forbehold om endring av 
program og tidspunkter 
 

Priser    
             
Fest lørdag kveld: 900.- 
Inkluderer 3 retters middag, 
velkomstdrink, 3 glass vin, dans 
med levende musikk 
             
Overnatting: 
Dobbeltrom pr. person fredag – 
lørdag: 510.-  
Inkluderer frokost lørdag        
             
Dobbeltrom pr. person lørdag – 
søndag: 1410.-   
Inkluderer festmiddag, frokost 
søndag          
             
Dobbeltrom pr. person fredag – 
søndag: 1920.- 
Inkluderer 2 frokoster, 3 retters 
fest middag lørdag velkomstdrink, 
3 glass vin, kaffe, 
musikk/dans         
             
Dagpakke lørdag Inkluderer 
dagens lunsj kaffe/te: 400.- 
             
Tillegg for enkeltrom pr døgn: 
310.- 
             
Middag fredag kveld kan kjøpes 
for kr. 220.- 
 
Forbehold om endringer i prisene. 
 

Aktiviteter: 
Det vil bli arrangert en tur for 
damene/andre som ikke er med 
på NBFs årsmøte program og pris 
for dette er ikke klart pr. dags 
dato. 
Det vil bli arrangert besøk til ulike 
dueslag i Bergens-området. Eget 
program for dette blir presentert 
den aktuelle helgen. 

Utstilling:  
Vi satser på klasse 2-3-4-5- og 6  
 

Påmelding og 
betaling: 

Bindende påmelding innen 11 
januar 2009: 
 
Overnatting/måltid på hotellet:  
Påmelding via: 
- www.brevduesport.no  
eller  
- Gunnar Hatlelid  
telefon: 95039314 
eller 
- Jonny Olsen  
telefon: 99620315  
e-post: jonny.olsen@hjemme.no  
Betaling for overnatting/måltid : 
Gruppe 5 ved Gunnar Hatlelid 
Kontonummer: 5270 11 07179 
 
Utstilling  
Påmelding til:   
Jonny Olsen  
Skipavika 90 5218 Nordstrøno 
eller 
Telefon: 99620315 
eller 
e-post: jonny.olsen@hjemme.no 

  
Eller til: 
Ragnar Lyssand 
Heien 28 5200 Os 
telefon: 91535075 
e-post: ragnar.lyssand@hjemme.no 
 
Konto for innbetaling til utstilling: 

36247344580 - Jonny H Olsen 

Auksjon: 
Auksjonskatalog vil så snart 
duene er på plass bli lagt ut på 
vår hjemmeside 
www.brevduesport.no.  

Alle oppdateringer om 
arrangementet vil også 
oppdateres på hjemmesiden.  

www.brevduesport.no 

Hotellet: 
Grand Hotel Terminus 
Zander Kaaesgt. 6,  
P.O. Box 1100, 5001 Bergen 
Tel: (+47) 55 21 25 00 
Fax: (+47) 55 21 25 01 - 



Returadresse: 
Norsk tidsskrift 

for brevduesport 
v/ Torleif Asheim 

Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes  
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Brevduesport 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne 
 
Brevduens ringnummer: 
Belgia-1946-3060539 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Ternet 
 
Brevduens kallenavn: 
”De Klaren” eller ”Oude Klaren”. 
 
Brevduens oppdretter: 
Valere Desmet-Matthijs 

 
Slaget Desmet-Mathijs er viden kjent i 
brevdueverdenen, mye takket være 
”de Klaren”. Denne dua fløy i løpet av 
sin karriere inn et vannvittig stort 
beløp penger, samt premiekilometer. 
Denne brevduen er så å si 
grunnleggeren for den etter hvert 
kjente stammen med brevduer til 
Desmet-Mathijs. Valere Desmet-
Mathijs var baker og hadde god 
kunnskap på hvilke kornsorter som ga 
optimal næringseffekt. På grunn av 
heltestatusen til ”de Klaren” i belgisk 
brevduesport, kunne han og sønnen, 
Roger, mer eller mindre drive 
brevduesport på profesjonelt plan. 
Som åring tok ”De Klaren” premier i 
14 kappflygninger, og fortsatte like 
imponerende i de neste 5 sesongene. 
Han vant i gjennomsnitt ca. 100 000 
belgiske francs i pengepremier hver 
eneste sesong. Høydepunktet i 
rekken av sterke  
 

 

kappflygningsresultater kom i 1950, 
da han  vant et nasjonalt  slipp fra 
Châtteauroux. I sin provins og klubb 
var han i dette slippet helt overlegen, 
og distanserte de andre duene med 
stor margin. To uker etter gjentar han 
nesten samme bedrift. 2. nasjonalt fra 
samme sted, og første plass b¨de 
regionalt og i egen klubb.  ”De Klaren” 
tok til sammen premier i 65 av de 67 
konkurransene han deltok i, og står 
som en av de beste kappflygerne i 
Belgia gjennom alle tider. Til sammen 
inntjente han ca. 500 000 belgiske 
francs til sine stolte eiere. Stor 
avlsverdi hade han også da avkom 
som ”Schone” og ”Kapoen” ikke er 
mindre kjent i brevdueverden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lost in translation 
I forrige nummer ble duen ”Ballon” 
presentert. Informasjon  om duen 
hentes fra en tysk bok, og en 
detalj om ”Ballon” har blitt feil på 
grunn av problemer med 
oversettelsen. Heldigvis har 
”Brevduesport” observante lesere, 
som følger med og korrigerer 
dersom det skulle være feil. I den 
tyske teksten sto det : ”… 1959 
blieb Ballon auf dem Feld der 
Ehre”. Det betyr ikke at han kom 
på æres- eller avlsslaget, men at 
han ble tapt til æresfeltet. Det vil 
altså si at Ballon gikk tapt i et 
hardt slipp i 1959. Brevduesport 
retter en takk til den observante 
ledser i Danmark: Arne 
Porsmose. 

Over: Roger Desmet-Mathijs 
Til venstre: Valere Desmet-Mathijs 
sammen med sin helt ”de Klaren”. 


