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Fra innholdet :

• Referat fra 
formannsmøtet.

• Brevduenes 
tilpasning til rovfugl.

• En hyllest til 75-års 
jubilanten: Herlof G. 
Herlofsen.

• Annonser.

• Arild Rønning i 
”Glomdalen” og 
”Romerrikets Blad”.

• Frister og 
meddelelser fra NBF 
2009.

• Brevduen er fattig-
manns veddeløp –
Arild Rønning også i 
”Raumnes”.

• Team Eventyr

• Emiel Denijs ”Tee”

• Mye mer…

Forsidebildet: Vinneren av årets SBU OneLoft Race, 
Arild Rønning, har blitt lokal kjendis etter sin seier.      
I dette nummeret av ”Brevduesport” er to saker om 
Arild gjengitt i sin helhet fra to lokalaviser. 
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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 133: Forside 
Side 134: Formalia 
Side 135: Gratulasjoner 
   Redaktørens spalte 
Side 136: Presidentens spalte  

Referat fra formannsmøtet i 
NBF 2008 

Side 137: Referat formannsmøtet forts.
Side 138: Brevduens tilpassingsevne 
Side 139: Brevduens tilpassingsevne 
Side 140: Herlof 75 år 
Side 141: Annonse 
   Referat formannsmøte forts. 
Side 142: Team Eventyr 2008 
Side 143: Invitasjon til FCI-VM 2009 
Side 144: Arild Rønning i lokalpressen 
Side 145: Arild Rønning i lokalpressen 
Side 146: Arild Rønning i lokalpressen 
   Referat formannsmøte forts. 
Side 147: Frister og meddelelser 2009 
Side 148: Emil Denys – ”Tee” 
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Redaktørens spalte 
 
Handleliste for hypokondere 
Vi er inne i den mørkeste og kaldeste 
delen av året. På tross av finanskrise, 
virker det ikke som apotekene sliter 
med å opprettholde salget. 
Kosttilskudd og medisiner som skal ta 
knekken på både det ene og det 
andre selger som bare det. Man vet 
av erfaring at folk blir mer syke når 
livskvaliteten og trivselen synker, og i 
vår del av verden henger dessverre 
livskvalitet og trivsel skremmende 
sammen med økonomisk 
ressursstyrke. Jeg fikk dette 
understreket i en enquete fra en Oslo-
avis. En av de fem som ble spurt ”på 
gata” om hva de ønsket seg til jul, 
brakte en ny dimensjon til 
julehandelen: Hun ønsket seg 
produkter fra helsekostbutikken til jul. 
Helsekostbutikker har jo et annet 
innhold i sine hyller med 

vidundermidler enn apotekene, men 
jeg klarte ikke å dy meg fra å trekke 
parallellen. Hva blir det neste? ”Jeg 
ønsker meg et brett paracet til jul.” 
Eller en annonse fra legekontoret: 
”Juletilbud på influensavaksine: Hele 
familien vaksinert til prisen av en”. 
Legemiddelindustrien har jo et litt 
grumsete rykte når det kommer til 
moral, så hvorfor ikke? 
 
Hva så med våre kjære brevduer. I 
deres miljø finnes jo også 
sykdommer. Noe annet hadde vært 
rart. I studiet av dyr har man foreløpig 
ikke kommet over en art som aldri, i 
løpet av sitt liv, pådrar seg en eller 
annen form for sykdom. Dette gjelder 
vel også våre brevduer? Mennesker 
kan ringe til jobben å si: ”Jeg må 
holde sengen i dag… er slapp i hele 
kroppen”. Har en brevdue denne 
muligheten? Nei. En brevdue kan 
sågar oppleve å bli sendt i syk tilstand 
på jobb, 600 kilometer fra hjemstedet 
sitt. Noen brevdueholdere velger å 
putte et bakteriehemmende middel i 
denne dua, for å være ”på den sikre 
siden”. 
 
Hva er det første du gjør når du selv 
kaster opp eller føler deg slapp i 
muskler og ledd? Som regel holder 
man senga og venter på at det går 
over. Man har nemlig hørt at det 
første en syk kropp trenger er ro, hvile 
og nok med væsketilførsel. Når det 
har gått noen dager har man som 
regel blitt frisk, og klar til å gå på 
arbeid igjen. Hvis det har gått noen 
dager, og man enda ikke har blitt frisk, 
går man til legen for nærmere 
undersøkelse. I noen tilfeller vurderer 
legen det slik at det er noen medisiner 
man kan ta for å bli hurtigere frisk. 
 
Tilbake til brevduene. Jeg får et 
inntrykk at det er brevdueholdere som 
har et ukritisk bruk av medisiner til 

brevduer. De bruker det 
fordi alle andre bruker 
det. De bruker det for at 
den beste i foreningen 
bruker det. De bruker 
det fordi mesterne i 
Belgia bruker det. 
Personlig er det et 
nederlag dersom jeg må 
gi duene medisiner. Jeg 
ser på det som min 
oppgave å unngå bruk 
av medisiner i størst 
mulig grad. Klarer jeg å 
holde duene friske 
gjennom et helt år uten 
å bruke medisiner, betyr 
det for min del, at jeg 
har vært flink til: 

1. Duene mine trives i sitt hjem. 
2. Jeg har gitt duene tilstrekkelig med 
hvile når jeg ser de er slitne. 
 
Hør på folket 
”Men Lars, dessverre, det er ikke 
sånn brevdueverdenen fungerer. Skal 
du vinne noe, må du nesten bruke 
Ronidazole”, hører jeg folk si. ”Jeg 
fløy kjempebra i fjor, da fikk duene 
mine en Baytril-kur rett før 
sesongstart”, hører jeg andre si. Hvis 
det er mine to valg, å vinne eller å 
bruke medisiner, velger jeg å ikke 
vinne noe. For hva er da prisen man 
betaler for å vinne? Og da tenker jeg 
ikke på den økonomiske prisen. 
 
Jeg nekter å være med på den 
utviklingen, som folk sier har blitt 
vanlig i Belgia. Mine spørsmål til 
medisinbrukerne står i kø. Hvordan 
klarte duer å fly like raskt på 1960-
tallet som nå, når nesten ingen brukte 
medisiner? Hvordan fremstår vår 
hobby for nybegynnere, hvis 
medisinkunnskaper er en kritisk 
suksessfaktor for å lykkes i 
kappflygninger? Er dere ikke redde for 
at feilbruk av medikamenter fører til 
resistente og mer robuste bakterier? 
Skal kurer og medisiner brukes 
slavisk og uten unntak, uten en gang 
å undersøke duene? Vil ikke en 
systematisk bruk av medisiner bli en 
hvilepute, eller skylapper, for å 
fokusere på et mer harmonisk 
brevduehold? 
 
Jeg tror nok ikke medisinbrukerne 
slutter med sitt medisinforbruk etter å 
ha lest denne artikkelen. Men jeg har i 
hvert fall fått sagt min mening om 
saken. Til både medisinbrukere og de 
jeg velger å kalle ”de naturlige” 
ønsker jeg en god og fredelig jul, og 
et riktig godt nytt år. 
 
Lars Corneliussen, redaktør. 

 
75 år 
Ole Gjermundsen,  
Fredrikstad BF 
23. februar 
 
70 år 
Sigmund Espelid,  
Åsane og Omegn BK                        
11. februar 
 
65 år 
Erik Walter Johansen,  
Speed BF                                  
13. februar 
 
50 år 
Jan Ivar Eeg,  
Lyn BF 
11. januar 
 
Ole A. Hegland,  
Rapid BF 
11. januar 
 

Jubilanter i NBF ! 
Vi gratulerer ! 
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24-25 oktober 2008 på Rica Park 
Hotel Sandefjord 
Møtet startet lørdag 24. oktober 2008 
kl 10. 00 med følgende deltagere: 
Gr.1: Harald Thomas Ellefsen  og 
Snorre Lindberg.Gr.2 : Jan 
Magnussen og Steinar Thowsen. 
Gr.3: Jan Olav Thrana Gr.5: Ragnar 
Lyssand. Gr.7:  Ragnar Jørgensen. 
Gr.8: Ingvar Kluge, gr.11: Per 
Syverud og Egil Bergland. Gr.16: 
Øystein Knive. Fra styret møtte: Tom 
Corneliussen, Per-Kristian Hansen,  
Jonny H. Olsen og Frode Brakstad. 
Arvid Myreng møtte lørdag som 
tilhører. Møtet ble ledet av president 
Tom Corneliussen. Grupper som ikke 
var tilstede som hadde sendt inn 
bemerkninger til de enkelte punkter 
på dagsorden, fikk dette opplest når 
saken ble drøftet. Redaktøren hadde 
forfall. Hans innsendte redegjørelse 
ble lest opp under punkt 15 på 
dagsorden og gjengis i redaktørens 
spalte i nummer 6 av tidsskriftet.     
 
1. Styret informerer: 
President Tom Corneliussen åpnet 
møtet og ønsket velkommen og 
redegjorde for sine arbeidsoppgaver 
så langt i 2008. Styret hadde avholdt 
flere møter per datatelefoni for å 
spare reiseutgifter. Dette hadde 
fungert godt. NBF var invitert til VM i 
brevduesport i Fritzlar i Tyskland 
hvortil Tom som president og Lars 
som redaktør deltok. Det tyske 
forbund betalte oppholdsutgiftene 
under VM. Sekretær Per-Kristian 
Hansen meddelte at arbeidspresset 
hadde vært unormalt stort på grunn 
av manglende oppfølging fra 
gruppene angående frister og 
innsending av resultater. Mange 
uhøflige og lite respektfulle 
henvendelser fra enkelte 
gruppetillitsvalgte og andre 
medlemmer gjorde sekretærjobben 
tung. Samarbeidet i styret fungerte 
som i tidligere år meget bra under god 
ledelse av Presidenten. PR-leder 
Jonny H. Olsen redegjorde for 
mange tiltak lokalt i Bergen og 
henviste til en rekke gode innslag på 
TV og Radio hvor også NBFs 
styremedlemmer og andre var aktive 
deltagere i programmer som var god  

 
 
 
 
PR for NBF. Videreutvikling av  NBFs 
hjemmeside hadde vært vanskelig på 
grunn av manglende rettigheter i 
overgangen fra forrige WEB-redaktør. 
I tillegg problemer med inntrengere, til 
dels med datavirus,  som gjorde at 
forumet måtte stenges. Jonny ville 
utvikle hjemmesiden videre med egne 
gruppesider hvor medlemsinfo slik  
som oppslippstider kunne legges inn 
for den enkelte gruppe. Kasserer 
Torleif Asheim meldte om et 
regnskap i balanse for 2008. Torleif 
hadde hatt ansvar for Derbyklassene 
19 og 20 i NBFs premiering og var 
skuffet over at kun  2-3 grupper 
deltok, og i disse et fåtall medlemmer. 
Har det noen verdi å fortsette når det 
er et stort merarbeid med kun en 
håndfull deltagere? spurte han 
gruppene. Steinar Thowsen mente at 
det var gjort for lite for å fokusere på 
NBFs Derby-klasser og lanserte på 
nytt et tidligere forslag om deltagelse i 
Derby for andre enn medlemmer av 
NBF. Representantene ønsket at 
derbyklassene skulle fortsette med 
nye muligheter. Styremedlem Frode 
Brakstad mente han hadde hatt lite å 
gjøre som materialforvalter i sitt første 
år. Kom tilbake senere med 
redegjørelse om samarbeidsavtale  
med TauRIS. Redegjorde for arbeid 
som ny kontakt mot Mattilsynet og for 
utarbeidelse av tillatelser for 
utstillinger, slipp og transport av duer 
til kappflygning i Danmark og 
Tyskland.  
 
2. Forhåndsutsendte resultater i 
NBF og SBU fra gruppene var 
vurdert, og kun en liten rettelse på en 
poengsum i NM ble meddelt.  
 
3. Erfaringer med Unikon-chip og 
Tauris-chip i combiringene 
sesongen 2008. Det hadde kommet 
inn klager på at elektroniske chip 
innkjøpt i 2007 til kombiringene ikke 
fungerte like godt på Taurisanlegg i 
2008. Det gjaldt spesielt ved 
treningsslipp. De grupper som hadde 
medlemmer som mente de hadde 
problemer ble bedt om å sjekke 
slagsensorene og eventuelt sende inn 
chip som ikke virket til kasserer. Det 
var ikke innsendt slike chip til NBF for 
testing og man må da anta at det ikke 
er chipen, men lan være andre 
årsaker til at duer ikke blir registrert 
på slagsensoren. I DdB som også 
nytter chip til Taurisanlegg fra og med 
2008 meddeles at manglende 
registrering av hjemkomne duer, har 

Presidentens spalte 
 

 
 
 
Så har vi kommet til årets siste 
måned med alt hva det innebærer 
av forberedelser til julefeiring. En tid 
på året som kan være hektisk for de 
fleste. Korte dager med mye 
mørketid, men snøfall i mange deler 
av landet fører allikevel til at det kan 
virke lysere. 
 
For våre duer betyr det mye ro inne 
på dueslaget. Nå er fjærskiftet i 
hovedsak over, og duene ser flotte 
ut. Det er ved denne tid en fatter nytt 
mot for en kommende sesong når 
en betrakter sine fantastiske duer. Vi 
ser fram mot en god 
utstillingssesong med god 
deltagelse fra alle grupper på årets 
landsutstilling i Bergen. Det er viktig 
at alle støtter opp om arrangementet 
i Bergen i slutten av januar. 
 
NBF blir representert i olympiaden i 
Dortmund i januar med to delegater, 
Jonny Heimark Olsen og 
undertegnede. Mange andre fra 
Norge skal reise til dette store 
arrangementet. Vi ser fram til noen 
hyggelige brevduedager sammen 
med brevdue-entusiaster fra mange 
land. 
 
Jeg vil med dette oppfordre så 
mange som mulig om deltagelse på 
årets landsmøte, utstilling og fest i 
Bergen 30. januar til 1 februar 2009. 
Samtidig ønsker jeg alle i Brevdue-
Norge en god julehøytid, og et godt 
nytt år. 

  
Tom Corneliussen, president. 
 
 

Referat fra formannsmøtet i NBF 2008 
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vist seg å ligge hos sensorene på 
slaganleggene. Frode Brakstad 
redegjorde for inngått avtale mellom 
NBF og firmaet som står bak 
Taurisanlegg. Når Rosager ikke 
lenger kunne påta seg å være 
mellommann for alt materiell til Tauris-
anlegg i NBF, har NBF inngått avtale 
med Tauris som innebærer at Frode 
Brakstad går inn og overtar Rosagers 
rolle. Alle henvendelser om nytt utstyr 
og service på tidligere mottatt utstyr til 
slag og klubbanlegg for de som har 
Tauris,  skal heretter gå gjennom 
Frode Brakstad.    
 
4. Gruppene vurderte de nye 
oppmålingsrutinene som meget 
positive. Det var enkelt å legge inn 
nye oppmålinger hvis en måtte skifte 
til en ny stasjon. Det ble påpekt fra 
NBF-sekretær at alle posisjoner på 
oppslippstasjonene skulle være den 
samme for alle grupper. Det ble en 
debatt omkring posisjonenes 
nøyaktighet på oppslippstedene og 
flere mente at det måtte være 
posisjonen akkurat der duene ble 
sluppet. Det er ikke lagt til grunn i de 
nåværende bestemmelsene og som 
Per Syverud korrekt bemerket: Duene 
flyr ved oppslipp flere km i ulike 
retninger før de tar av,  så det 
hjemmeposisjonen som er viktig. 
Øystein Knive ble takket for et flott 
gjennomført system som vil bli 
videreført i 2009  som en del av 
utregningsprogrammet og alle 
posisjonene til alle aktive slag vil bli 
registrert i NBF. Konklusjon: Takket 
være Øystein Knive har vi kommet et 
langt stykke videre med rask 
gjennomførbare og rimelige 
oppmålinger som kan utføres på kort 
tid i gruppene både for nye 
medlemmer og nye oppslippsplasser.  
 
5. Gruppene la fram erfaringer fra 
årets slipp og kom med innspill til 
konkrete tiltak for å få flere aktive slag 
og flere duer med på slippene og 
bedre samarbeid med transportplaner 
for å gjøre slippene rimeligere. Fra 
alle tilstedeværende grupper og 
innsendte synspunkter ble 
falkeplagen og den sterkt økende 
falkebestanden berørt som et 
hovedproblem for norsk brevduesport.                                                               
Gr.2 v/ S.Thowsen påpekte at små 
grupper settes utenfor i NBF og  SBU-
mesterskap når det blir bare 3-4 slipp 
med 6 slag og deretter faller slag fra,  
på grunn av dårlige hjemkomster med 
revne duer. Dårlig fra Aalborg, bra fra 
Hjørring.  Torleif meddelte at det var 
kommet til 37 nye medlemmer i NBF i 
2008, men 31 hadde sluttet. Vi må 
stoppe lekkasjene. De 158 passive 

må aktiviseres. Få de med på slipp, 
var hans store ønske. Arvid Myreng: 
Man må også aktivisere de aktive.                                       
Gr.3 v/Jan Olav Thrana mente at 
Kolding var et dårlig slippsted. Bedre 
fra Ålborg enn fra Hjørring. Enkelte 
slipp bl.a Hamburg 1 har vært meget 
vanskelige. Gr.5 v/Ragnar Lyssand 
meldte om store utfordringer på 
Vestlandet både for gr.5 som slapp fra 
øst og gr.6 som slapp fra sør. 
Vandrefalken har fortrengt 
hønsehauken og selv om man velger 
ulike strategier så er det problemer å 
få til normale slipp. Man må beholde 
kameratskapet å håpe på bedre tider. 
Gr.6 meldte om mislykkede 
ungdueslipp den 9. oktober og hadde 
ikke tro på mindre rovfugl senere på 
høsten. Gr.1 v/Snorre Lindberg uttaler 
at Kornsjø 100 km i mai går bra. Hopp 
til Aalborg 325 km er for tøft. 
Hamburg 1 var særs problemfylt på 
grunn av dårlig vær. På nytt problem 
fra Ålborg 30.08 med ungduene. 
Ingvar Kluge påpekte at vi må leve 
med rovfugl. Vi blir ikke kvitt den. Gr.7  
v/Ragnar Jørgensen meldte om at 
gruppen hadde gjennomført alle slipp 
på sin plan som eneste gruppe i NBF. 
Startet med 3 slipp nordover (Eidsvoll, 
Rena og Tynset) for så å gå sørover 
til Sverige (Kungsbacka, Helsingborg 
og Halmstad) med langslipp på 500 
km (Padborg)  og 2 ganger 600 km 
(Hamburg) i Danmark og Tyskland. 
Falkeproblemer ved slagene og under 
trening i mai. Problematisk sesong 
men bedre enn i 2007. Gr.8 v/Ingvar 
Kluge meldte om en middels sesong. 
Satte inn duer etter været. Duene 
framme på fredag for slipp på lørdag. 
Prøvde å få opp duene i medvind for 
å få duene opp i høyere luftlag for å 
hindre falkeangrep på hjemveien. De 
lengste slipp måtte avlyses på grunn 
av manglende samarbeid med andre 
grupper som ga få duer og dyr 
transport. Ingvar kom med gode råd 
for tilpasning til rovfugl rundt slaget.  
Gr.11 meldte om kun fire avholdte 
slipp og revne duer. Ingen innstillinger 
til NBF da det var for få deltagende 
slag. Gr.16 meldte om en sesong 
under middels og flere avlyste slipp 
både for voksne og ungduer.                                                                                                                      
Gr.1 hadde på forhånd sendt inn 
diskusjonsforslag med målsetning: 
bedre rekruttering, bibehold og 
utvikling av aktive medlemmer og 
godt kameratskap. Bakgrunnen for 
innspillet ble redegjort for i 6 punkter 
med følgende forslag: a) Gr.1 foreslår 
at styret i NBF nedsetter en liten 
gruppe med personer som i 
samhandling med en oppnevnt 
person fra de respektive grupper får 
ansvar for å tilrettelegge og bidra til å 

realisere målsettinger som nevnt i 
målsettingen, b) Styret bes vurdere 
hvordan den utadvente virksomheten 
(PR) bedre kan organiseres. Innspill: 
Frode : For å få flere fra passive til 
aktive medlemmer må det gjøres en 
aktiv PR-innsats i foreninger og 
grupper.  Steinar: Flere bør inviteres 
til å delta i de ulike lands One Loft 
Races. b)  Snorre: for mange 
arbeidsoppgaver for et styremedlem 
til å ta seg av nye medlemmer. 
Thomas: BBK og OBK , en PR-leder 
for hver klubb som samarbeider. Tilby 
passive medlemmer plass i OLR i 
Larvik C. Ragnar Lyssand: Hvilket 
mandat skal den foreslåtte ”lille 
gruppe ha”  og hva skal denne 
”gruppa” gjøre for gruppene i NBF     
D) Thomas : Arbeidsgrunnlag  fra 
styret som skal gjennomføres i 
gruppene. (Sekr anm: Fra NBFs 
vedtekter :  Formannsmøtet skal 
tilrettelegge neste års kappflygninger 
og forberede saker til representant-
skapsmøte. Formannsmøte er 
rådgivende organ for NBFs grupper, 
styret og representantskapsmøte. )  
Det var positiv reaksjon på innspillet 
fra gr.1 og styret i NBF vil vurdere 
tiltak som kan gjennomføres innenfor 
NBFs nåværende organisering.                                            
    
                                                             
6. Styret har på forhånd sendt ut 
forslag til gruppene om endringer i 
slippreglement angående transport fra 
innsetting til oppslippsted og 
kontrollrutiner under transport og ved 
oppslipp. Formannsmøte kom med 
innspill og forslag til endringer som 
styret vil legge til grunn for styrets 
forslag til representantskapsmøte.  
 
7. Veterinærsituasjonen i Norge og 
EU i 2008.  Det ble bare meldt om 
utbrudd av fugleinfluensa i 
”industrielle” store besetninger av 
gjess, ender og kalkun som ikke 
kunne tilskrives smitte fra villfugl. 
Ingen utbrudd i NBFs slippområder.  
Hvordan kan vi møte nye regler fra 
Mattilsynet. Ragnar Lyssand 
meddelte at det ikke var 
veterinærmessige problemer for 
Landsutstillingen i Bergen. 
 
8. NBFs styre v/Frode Brakstad la 
fram forslag til gruppene for å møte 
krav fra Mattilsynet om bedre 
informasjon om helsetilstanden på 
slaget, ved transport til slipp og til 
utstillinger.  Frode Brakstad la fram 
forslag til egenerklæring som var 
anbefalt av Mattilsynet å utarbeide for 
aktive medlemmer i NBF. 
 
(fortsetter på side 141) 
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Jeg har lest Ragnar Lyssand sin 
artikkel i nr. 1/2008 med interesse. 
Temaet er så viktig at det fortjener 
å bli grundigere debattert, her 
kommer mitt bidrag. 
 
Tekst: Svein Arne Rosendal 
Bilde: Lars Corneliussen 
 
Min erfaring og kunnskap med 
vandrefalk er først og fremst bygget 
opp i perioden fra år 2000 til 2005 
som er min hittil siste sesong med 
brevduer. Før år 2000 hadde vi også 
problemer med falk på slippene uten 
at jeg den gang visste hva som var 
det egentlige problemet.  
 
Erfaringer rundt duekleiven 
De første angrepene var preget av at 
duene manglet erfaring med falk og 
derav ikke visste helt hvordan de 
skulle oppføre seg og valgte 
”hauketaktikk” for å lure falken, dvs. å 
stige høyere enn hauken på 
himmelen for på den måten å komme 
unna hauken. Men den metoden 
fungerer veldig dårlig når 
vandrefalken er motstander. 
Resultatet for uerfarne duer var at 
duene kom tilbake i små flokker eller 
en av gangen og de siste kom sent 
om kvelden og kanskje dagen etter. I 
mitt tilfelle har jeg ofte erfart at duer 
har kommet småskadet tilbake fra 
falkeangrep men sjeldent tap rundt 
slaget. Årsaken til det tror jeg er en 
kombinasjon av flere ting men 
hovedgrunnen er beliggenheten på 
slaget som var i relativt tett skog og 
det er hauken sitt favorittområdet og 
ikke falken sitt. Når duene lærte seg 
hvordan de skulle håndtere falken 
løste de det på en av følgende 
metoder: 
- Ta en lengre tur på 30 til 60 minutt, 
sannsynligvis over skogområder for 
så å komme tilbake i samlet flokk. 
(Dette opplevde jeg flere ganger når 
jeg luftet enkehunner i det totale 
systemet, sjeldent med hanner og 
unger) 
- Fly i tett samlet flokk lavt over hustak 
og skog. Falken reagerer med å følge 
flokken i tilfelle det skulle være en due 
som viser svakhetstegn med å stikke 
ut av flokken, etter en stund trekker 
falken seg tilbake og duene har 
”vunnet”. 
- Lande på taket av duekleiven eller 
søke dekning i et tre. I begge tilfellene 
er duene trygge for falken, men  
dersom det dukker opp er hønsehauk 
er situasjonen annerledes. 
 
 

 

 
Hvordan duene reagerer på 
falkeangrep rundt duekleiven og med 
hvor godt resultat tror jeg avhenger av 
flere faktorer. Jeg kjenner positivt til at 
duekleiver som er lokalisert i åpent 
lende uten beskyttende skog rundt 
har betydelig større problemer med 
falk enn det jeg har opplevd, i slike 
tilfeller hjelper det lite at duene er 
erfaren med falk da de ikke har 
beskyttelse. 
 
Tett skog og flatt landskap 
Når duene derimot kommer fra trening 
eller slipp er det viktig at områdene 
der duene skal fly favoriserer duene 
og ikke falken. Falkens tilholdssteder 
er i stupbratte klippevegger på 
minimum 15 meter høye med kort 
avstand til fjordarmer, nakent 
kystlandskap og høyfjellsvidder der 
det er rikelig tilgang på fugl. Områder 
der det ikke finnes klippevegger er til 
fordel duene, jeg nevner tett skog 
som i store deler av Sverige og helt 
flatt landskap som i store deler av 
vesteuropa herav Danmark, Tyskland, 
Nederland, Belgia og Østfold. Hvis jeg 
omsetter dette til forholdene i de 4 
vestlandsfylkene Rogaland, 
Hordaland, Sogn og Fjordane og 
Møre og Romsdal er det 
sannsynligvis det området i Norge (og 
kanskje i verden) der det er tettest 
populasjon av vandrefalk (jaktfalk i 
fjellet). 
 
Jeg tror dessverre at duene i liten 
grad kan lære seg til hvordan takle 
falken best. De som driver med 
sporten kan gjøre en del i avlen i 
forhold til utvelgelse av de 
egenskaper som er best egnet. Det 
 

 

 
 som er vel så viktig er at de duene 
som sendes er fysisk og psykisk i 
form til å takle den prøvelsen de blir 
utsatt for. Deretter må gruppene finne 
de beste slippestedene og 
retningslinjer for oppslippere slik at 
duene i minst mulig grad blir utsatt for 
angrep. 
 
Innblikk i mine slipperfaringer 
”Farlig fint vær” er et uttrykk som 
beskriver blå himmel, kanskje med 
noen hvite skyer og litt vind, Dette er 
det letteste været for duene å fly i 
men også for andre fugler herav 
vandrefalk. I slike værforhold var det  
vanlig at vi mistet duer på korte 
slippavstander inntil 200 km også 
tidlig på 1990-årene. Den gang artet 
et slipp i slikt vær seg slik at 80% av 
duene kom i mer eller mindre samlet 
flokk hjem mens mesteparten av de 
siste 20% kom i løpet av dagen og så 
manglet det noen få. I 1990-årene 
hadde jeg vanskelig for å skjønne at 
det kunne mangle en due fra 200 km 
når været var pent og duene var i 
orden. Med min erfaring om den 
eneste den gang kjente fiende, 
hauken, kunne jeg ikke fatte at en due 
kunne utebli fra en distanse fra 200 
km. Alle duene burde ha kommet 
hjem innen 20 minutter fra due nr. 1. 
(Les hauken har ikke sjanse til å ta en 
due som er i flukt på vei hjem) 
 
En tung dag 
Jeg husker en slipphelg med 2 slipp 
fra Vedavåg (120 km) og Vigrestad 
(200 km) omkring år 2002. Begge 
slippene ble sluppet kl 0600 pga. frykt 
for at varmen på en varm sommerdag 
skulle påvirke dueslippet negativt. For 
min del hadde jeg sendt mange duer  

Brevduens tilpasningsevne til rovfugl (Vandrefalk) 
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som var i god form. Dette ble en 
fryktelig tung dag der kun noen få 
duer kom på normal tid. Heldigvis 
kom de fleste duene hjem igjen men 
hele dagen måtte til. Min teori om 
årsaken til dette dårlige resultatet er 
at falkeungene er mer sulten tidlig om 
morgenen enn litt senere på dagen. 
Et annet poeng er at når det er lettest 
for duene å fly er det og lettest for 
falken å jakte. Hvis duene hadde blitt 
sluppet midt på dagen når det var 
varmest tror jeg det ville gitt et bedre 
resultat. 
 
Etter dette slippet opplevde jeg at den 
psykiske formen på en del gode duer 
var svært dårlig, blant annet ble de 
sittende på taket og nektet å fly 
runden sin. Jeg valgte da midt i uken 
å kjøre en trening fra Lepsøy (25 km) 
for at duene skulle få en trening og en 
”positiv” opplevelse med å komme 
hjem uten falkeangrep. Det motsatte 
skjedde og jeg måtte vente i timesvis 
før alle duene var hjemme. En del av 
duene som var med på dette slippet 
ble ”ødelagt” som konkurransedue på 
den måten at de nesten alltid kom 
vesentlig senere enn de andre, jeg 
antar at disse duene for ettertiden 
søkte tilflukt i nærmeste tre eller annet 
sted med en gang vandrefalken 
dukket opp for å fly hjem på egen 
hånd senere når det var ”trygt”. 
Dersom lave skyer, havtåke eller 
annet dårlig flygevær tvinger oss til å 
utsette et slipp kan det være fristende 
å slippe med en gang været bedrer 
seg, det betyr ofte veldig bra flygevær 
men ikke bare for duene... Husk på at 
når duene ikke kan fly kan heller ikke 
falken fly og falkene er betydelig 
hissigere på å skaffe seg mat dersom 
ungene ikke har fått mat på 1 døgn 
eller 2. I slike tilfeller kan det være lurt 
å vente noen timer eller en dag etter 
at været bedrer seg før duene slippes. 
Færre slipperetninger gir færre tap 
Som kjent er bergenske duefolk 
organisert i 2 grupper, den ene flyr fra 
øst over fjellene og den andre fra sør 
langs kysten. Jeg vil illustrere et tenkt 
eksempel der gruppe 6 slipper 250 
duer fra 200 km sør og gruppe 5 
slipper 250 duer fra 200 km øst, totalt 
500 duer. I begge flokkene mangler 
det 75 duer når slippene er avviklet, 
noe som utgjør tap på 30%. Dersom 
det hadde vært mulig å bli enige om 
kun 1 felles slipp hver helg ville 
halvparten av vandrefalkene ikke fått 
duemiddag på denne slippehelgen og 
det totale tapet ville blitt redusert til 
kanskje 100 duer i stedet for 75+75 = 
150. (Fra 30% til 20%)  
Til Ragnar vil jeg si at dersom han 
ønsker at tidligere medlemmer sakl 

begynne igjen med duer er nøkkelen 
å samarbeide med gruppe 6 om felles 
slippesteder. Et interessant alternativ 
til å slippe en stor flokk på 500 duer er 
å slippe flere mindre flokker med for 
eksempel 30 minutts mellomrom fra 
samme slippested. Det er store 
sjanser for at flokk nr. 1 vil få større 
problemer enn flokk nr. 2 og 3. Jeg 
synes at det vil være interessant å 
sammenligne totale hjemkomsten ved 
slike forsøk for å se om det gir bedre 
resultat totalt sett. 
Slipperfaringer – Svar til Ragnar 
Jeg leser i innlegget til Ragnar at han 
ser lyset i tunnellen etter at gruppe 5 
har arrangert en sesong uten 
katastrofeslipp. Det vises til at det i 
mai og juni i 2007 ble arrangert 8 slipp 
for voksne duer der resultatet til 
vinnerduen er mellom 978 og 1462 
mpm. Han sier ingen ting om hvor 
mange duer som er registrert på 
resultatlisten, etter min oppfatning er 
det ikke mulig å si noe om hvor godt 
et slipp er uten å se på antall 
stemplede duer i % av sendte. 
Resultatlisten vil alltid lyve noe fordi 
det kommer alltid hjem duer etter at 
flygetiden er avsluttet i tillegg kan det 
av ulike årsaker være duer som er 
hjemkommet i flyvetiden uten å ha 
blitt registrert. Med disse usikkerhets-
momentene mener jeg at 
resultatlisten gir et godt bilde på hvor 
godt slippet egentlig har vært. Som et 
hjelpemiddel har jeg laget en tabell for 
å katagorisere hvor godt slippene har 
vært: 

Fra Til Kategori 
67% 100% Godt 
34% 66% Middels 
0 33% Dårlig 

 
Av de 8 slippene som Ragnar referer 
til kommer 3 i kategorien dårlig mens 
4 kommer i kategorien middels. Når 
det gjelder Halne 2 juni har jeg ikke 
tilgjengelig resultatliste lengre enn til 
33% og der er første duen 1376 mpm 
og 33% duen 1144 mpm. Av den 
grunn antar jeg at dette slippet ville 
kommet i kategorien godt. 3-4-1 er 
etter min mening ikke noe å skryte av. 
 
I 2006 var det ifølge resultatlisten 
arrangert 3 slipp og alle dem kommer 
i kategorien dårlig. I 2005 finner jeg 
ikke resultatliste men det gjør jeg 
derimot i 2004. Jeg lager derfor 
tilsvarende analyse over 
resultatlistene i perioden 22 mai til 3 
juli i 2004 for å spore bedringen. I 
2004 tar jeg kun med de 8 slippene 
som er på samme avstand som i 
2007, nemlig 100 – 200 km. Av totalt 
8 slipp er det 1 dårlig, 7 middels og 0 
gode. 1-7-0 er etter min mening heller 

ikke noe å skryte av men betydelig 
bedre enn i 2007. 

 
Da det er 2 grupper som har 
medlemmer fra samme by der gruppe 
5 flyr fra øst over fjellet mens gruppe 
6 flyr fra sør langs kysten kan det 
være interessant å sammenligne 
resultatene til disse gruppene. I 
perioden fra 5 mai til 23 juni 
arrangerte gruppe gruppe 6 
arrangerte 9 slipp som på avstand 
100 – 200 km. Av totalt 9 slipp er det 
2 dårlige, 4 middels og 2 gode. 2-4-2. 
Dette er etter min mening ikke noe å 
skryte av men resultatene kommer 
bedre ut enn gruppe 5 sine. Jeg vil 
utfordre Ragnar og de andre 
gruppeformennene å etablere en 
erfaringsdatabase om det er konkrete 
værhorhold, tidspunkt på dagen eller 
annet som fungerer bedre enn andre. 
Hvis dette skrives ned over tid og 
sammenlignes mellom gruppene kan 
det kanskje være mulig for 
oppslipperene å bruke en slik 
erfaringsdatabase til å få til bedre 
dueslipp.  

Med sportslig hilsen og lykke til med 
sesongen! Med hilsen fra Svein Arne 
Rosendahl (For tiden passiv medlem) 
 
Denne artikkelen fortsetter i neste 
nummer av ”Brevduesport”. Da 
kommer Svein Arne Rosendahl med 
den konstruktive delen av denne 
artikkelen, nemlig sine forslag til 
løsningen på problemene. Følg med! 
(red.) 
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Hvem kunne tro at den spreke 
sørlending rundet 75 år den 27. 
september. Som en av hans sønner 
innenfor sporten er jeg blitt 
oppfordret til å skrive noen ord, og 
noen av dine andre venner innenfor 
sporten hilser også med noen linjer 
etter hvert, kjære Herlof. 
 
Tekst: Stein Thorsen, Kåre 
Christiansen, Geir Theodorsen og 
Dion Esmann. 
Foto: Erik Råd Herlofsen 
 
Stein Thorsen hilser: 
Når du nå runder 75 år har vi hatt 
gleden av å være skikkelig kjent med 
deg i de siste 25 årene, og ut fra det 
gjør vi her en oppsumering. Herlof 
startet med duer i gutteårene og drev 
slik gutter flest gjorde i Kristiansand 
på den tiden. Det var flust med 
danske tilflygere, (DdB fløy fra Norge 
på den tiden) så vi får anta at dette 
var en medvirkende årsak til mange 
gutters ønsker og drømmer om 
oppstart med kappflyving. Ungdoms-
årene kom og det ble stopp med duer 
også for Herlof. Interessen var likevel 
alltid til stede og ny oppstart ble det i 
1982. I 1974 og 1975 var det NBF- 
møter i Kristiansand, og dersom jeg 
husker rett , så var Herlof innom i ’74 
for å overlevere en gavepremie. Året 
etter tok han del i festen, og vi ble 
kjent med de Islandske 
vikingesagaene, som Herlof 
deklamerer så flott når han er i ekstra 
god form. Det er ikke få av oss som 
har besøkt dueslaget i Søgne, nytt 
utsikten, duene og ikke minst 
gjestfriheten til Anne og Herlof. Slaget 
besto i de første årene av duer med 
Van de Velde-avstamning via Bo 
Rasmussen i Danmark. Videre bygget 
Herlof opp en stamme med Van 
Bruane-, og ikke minst Delbar-duer fra 
en gjest på Herlofs Åros camping, 
nemlig Eckhard Shcröder fra 
Tyskland. Eckhard har levert en 
mengde gode duer opp gjennom 
årene, og hans gode råd har nok 
betydd mye for jubilanten. Interessen 
for de lengre slippene har alltid vært 
av størst interesse for Herlof. Vi her i 
Bergen har alltid vært meget imponert 
over sørlendingenes resultater fra 
Trondheim, og gjerne lenger. Et år var 
det lengste slippet for Østlandet 
Luleå, hvor Herlof hengte seg på og 
vant hele slippet. Det er 1200 km. til 
Kristiansand, så det er kanskje det 
beste langdistanseresultatet i Norge 
noensinne. Opp gjennom årene er det 
også blitt Norgesmesterskap og 
Kongepokal. 

 
 
Pga en travel 
jobb på 
campingplassen 
om sommeren så 
har han trent 
ungene sine i 
oktober, og 
gjerne så langt 
som opp til både 
Hamar og 
Bergen, dette er 
gjort med godt 
resultat, i dag ser 
vi at flere og flere 
grupper følger 
etter i han spor 
med dette. Noe vi 
yngre kan lære 
av jubilanten, er 
hans alltid gode 
humør og 
positive 
væremåte. Alltid 
et sentralt 
midtpunkt på ethvert sosialt 
arrangement. Jeg vil tro at halve 
”brevdue-Norge” har tatt kjeip, eller 
dratt krok, med ham. De fleste har 
tapt! Tygg litt på denne gutter: Det er 
Herlof, nå 75 år, som utfordrer oss og 
slår oss. Legg dere i trening til møtet i 
Bergen, her blir det garantert nye tak! 
Hva du har betydd for meg er jo de 
sosiale sammenkomstene viktige, 
men like viktig er nok Delbaregget 
som jeg fikk i 86, en senunge som var 
kommet fra Ekard. 
Vel egget ble paret med 
Standarhannen og ble mitt beste 
avlspar og ungene ble medvinnere til 
mine mesterskaper på 90 tallet. 
Gratulerer så mye med de først 75 
hilsen Stein. 
 
Hilsen fra Kåre Christiansen 
Herlof solgte oss en masse duer på 
80-tallet. Det ble starten for oss til 
TTC avlslag og fôrimport og mange 
gode og lærerike år. Mon tro om det 
ikke underveis er sådd noen frø om 
både det ene og det andre, Kåre er i 
alle fall blitt danske, og i tilegg til 
duene så har han campingleligheter. 
Kåre gratulerer så mye. 

 
 
 

 

 
Hilsen fra Geir Theodorsen 
Geir er vel den av oss bergensere du 
har fått best kontakt med og han 
hilser så mye med : Herlof er en sterk 
venn som alltid stiller opp for en, han 
bare er der når det trengs eller bare 
for en liten dueprat. Herlof er et sosialt 
geni, måtte du hole ut  i 20 år til. 
Gratulerer med dagen din Gamle, 
hilsen fra Geir. 
 
Hilsen fra Dion Esmann 
Til Sørlandets Brevduekonge: 
Først vil jeg si takk for 20 års 
bekjentskap som har vært en 
opplevelse. Der er ikke det vi ikke har 
opplevd sammen, hva angår 
brevduer. Vi har vært i Belgia, 
Tyskland og vi har vært mange steder 
i Danmark, og sett mange fine ting, 
Det er alt fra at vi har kjøpt tøy og 
forskjellige produkter til duer, til at vi 
slet ikke har snakket om de fine duer 
som også har kommet til Søgne. Så 
har vi jo også jubilantens helt store 
forse nemlig taler. Med en gang vi er 
over fire personer som er samlet, så 
skal det holdes tale. Og helst flere, og 
hvis han får svingt pisken over flere 
av gjestene, så er det ham en stor 
glede, å få noen ord fra dem. 
Herlof er en dyktig brevduemann, som 
har vunnet alt det, som er verdt å 
Vinne. Alt fra Kongepokal og nedover, 
men det krever mange telefoner til 
Danmark for å være helt på trimmen, 
selv med de minste ting. 
Hilsen Dion Esmann 
 
Vi gratulerer så mye  
Hilsen: Dion, Kåre, Geir og Stein. 

Herlof G. Herlofsen - 75 År: På vegne av hele ”Brevdue-Norge”: gratulerer !  

Jubilanten holder tale ved NBFs 
årsmøte i Kristiansand i 2008. 

Jubilanten nyter utsikten av duer og sørlandskyst fra sin 
eiendom på Søgne, utenfor Kristiansand. 
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(fortsetter fra side 137) 
 
9. Grupper som samarbeider om 
transport og fellesslipp kom sammen  
og drøftet   planer for  slippsesongen 
2009.   
 
10. Samarbeidende grupper la fram 
fellesslipp og fellestransporter de 
har blitt enige om dagen før. 
Østlandsgruppene: 13.06: Hjørring, 
20.6: Hjørring og Viborg, 27.06: 
Hjørring og Padborg,4.07: 
Skanderborg og Hamburg 11.07: 
Ingen fellestransport. 19.07 Hjørring 
og Soltau. Ungdueslipp Fr.havn 
26.09. Gruppene 1,2,3,11 og 16. Gr.7 
ville være med på noen av de lengre 
fellesslippene. Gr.8: 2.05, 9.05 og 
16.05 Bømlo. 23.05 og 30.05 
Hellesøy, 6.06 Bømlo, 13.06 
Holevika, 20.06 Stadt og 27.06 Frøya 
(Ved Tr.heim). Gr.8 vil tilby gr.9 og 14 
å være med på disse slippene. Gr.5: 
meddelte at de hadde blanke ark og 
ville prøve å få til samarbeid om flest 
mulig stasjoner med gr.6 og 
eventuelle andre på Vestlandet.  
 
11. NBF-styret la fram erfaringer fra 
SBF for praktisk gjennomføring av 
dopingkontroll på brevduer. Etter 
en kort diskusjon fikk styret fullmakt til 
å gå forsiktig fram og kun prøve 
enkelte kontroller i 2009 for å få 
erfaring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Formenn eller representanter 
for gruppene legger fram problem-
stillinger eller personlige vurderinger 
og forslag. Gr.6s innsendte 
problemstilling var : Hva kan vi gjøre 
med den økede falkebestanden? 
Snorre mente vi måtte synliggjøre 
problemene med falkens ugjerninger 
for fuglebestanden og våre brevduer. 
Jan Olav mente at flere burde søke 
om fellingstillatelse på rovfugl rundt  
slagene. Dess flere søknader dess 
bedre synliggjøring. Skrive dagbok 
over rovfuglenes herjinger som 
grunnlag for søknader om 
fellingstillatelse. Gr.1 ville øke antallet 
kryssinger i mesterskapene for slag 
med mange duer for å få flere duer 
med på slippene. Det ble påpekt fra 
sekretær at det var slag med mange 
duer som preget mesterskapslistene 
de siste år. Tom mente at åpent 
mesterskap i NBF som i Danmark ville 
være bedre enn å øke antall kryssede 
duer. Gr.1 ville øke kravene i LD til 
1800 km. Flere påpekte at mester-
skapene var greie slik de var. NBF-
styret foreslo innsending av 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slippresultater til WEB-siden helst 
etter 3 dager og senest 10 dager etter 
hvert slipp.  
 
13. Styret redegjorde for 
forståelsen av § 2b om 
dobbeltmedlemskap. I NBFs 
vedtektsforklaringer § 2b heter det 
”En person/et kompaniskap kan kun 
være medlem (mer) i en forening/ en 
gruppe”. Dette ble vedtatt på 
repr.møte i 2002 med stort flertall 
etter en diskusjon på Formannsmøte i 
2001. Tom redegjorde for hva som lå 
bak og forståelsen av vedtaket i 2002.  
En person som er medlem som 
person eller gjennom et kompaniskap 
er medlem i NBF. Når en er medlem i 
2 grupper, enten som passiv, aktiv 
eller i kompaniskap så er det i strid 
med NBFs vedtekter. Tom la vekt på  
at en person kunne være 
støttemedlem i en annen forening, 
men da var det kun i foreningen og 
ikke som medlem i NBF og betalte 
ikke kontingent til NBF gjennom sitt 
støttemedlemskap. EW kan være 
støttemedlem i Bekkelaget, men ikke 
være medlem i NBF gjennom 
Bekkelaget når han er aktiv medlem i 
gr.7. NBF-kasserer fulgte vedtektene 
når en person som var medlem i gr.7 
og gr.1 ble strøket i ringlista under 
BBK i gr.1 som er NBFs 
medlemsliste. En mulig presisering av  
 
(fortsetter på side 146) 
 

 
 

Annonse: 

Blodfornyelse? 
 
På grunn av finanskrisen og i anledning min 75-årsdag! 
 
Selges tredjekullsunger etter spesielt utvalgte par fra mitt avlslag for 
 kun kr, 250,- pr. stk. Da jeg går videre med ungene selges også flere  
av mine avlsduer rimelig!  
 
Avstamning på ungene er fra de siste års importer fra Holland og Belgia. 
Disse er etter det beste av det beste fra Flor Engels, Brødrene Janssen  
(Arendonk), Meulemans, Beverdam, Eijerkamp etc. 
 
På grunn av import nå i høst kan jeg i 2009 ta imot bestilling på unger  
etter 3 originale Meulemans-par. Dette er duer som er spesielt gode å    Meulemans via Herman Beverdam 
krysse med andre stammer for å få toppflygere!      
 
Av resultater i 2008 kan nevnes:       
Nummer 1 essdue hunner i NBF. 
Gruppe- og langdistansemester i gruppe 3. 
Nummer 2 mellomdistansemesterskap i gruppe 3. 
Klubb-, langdistanse- og mellomdistansemester i ”B.K. Lyn”. 
 
Gratis frakt til Oslo og Stavanger! 
 
Herlof G. Herlofsen 
4640 Søgne 
Telefon: 38167352 
Mobil: 91869921 
          Jos & Jules (Flor) Engels stolthet: ”178” 

Referat formannsmøte 
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Her er et lite eventyr om Team 
Eventyr: Team Eventyr består av 
Steinar Berntsen og Helga. De er 
bosatt i Lillesand og startet med 
duer høsten 2002.  
 
Tekst: Terje Hjelmaas 
Foto: Nina Haga 
 
Feiring i stiv kuling og orkan 
I slutten av oktober feiret Steinar sin 
50 års dag. Dette ble en verdig feiring 
for en verdsatt mann. Han ble blant 
annet hentet i helikopter, og dette 
skulle vise seg å bli en påkjenning, da 
vinden blåste med orkan styrke. 
Kanskje Steinar fikk en idé om 
hvordan hans kjære duer har det, når 
de flyr i blesten. Steinar kom trygt ned 
på jorda igjen, med beina trygt planta i 
jorda, som han alltid har. Gratulerer 
så mye med 50 årsdagen din Steinar! 
En hilsen fra alle oss i hele gruppe 3.  
 
Optimistisk fargeklatt 
Vi har hatt den glede og ha deg som 
medlem i 6 år nå og du er alltid en 
fargeklatt. Det være seg i forening, 
gruppe, i forbindelse med ”dueturer” 
eller ved NBFs årlige landsmøter. 
Ekstra hyggelig er det når Helga også 
er med, noe hun jo ofte er. Team 
Eventyr har siden oppstarten med 
brevduer måtte tåle mange 
”katastrofe-slipp ”. På tross av dette 
har dere,  som de gode ”duefuter” 
dere er, alltid reist ”kjerringa” og 
kommet tilbake. En gang optimister, 
alltid optimister.  
 
Omtanke og stolthet 
Undertegnende glemmer aldri første 
gang Steinar ringte for å fortelle meg 
at duene var flydd ut for første gang. 
Duene fløy og fløy rundt slaget, og 
Steinar lurte på hvordan han nå skulle 
få dem ned fra luften igjen. Han ville 
jo få dem trygt inn igjen på slaget. 
Duene kom til slutt ned fra luften, og 
med din omtanke fikk du dem jammen 
inn i dueslaget igjen også. - Da var du 
kry Steinar!  
 
Dere vil stadig lære mer om duene, 
og går ikke av veien for å prøve ut 
nye flygesystemer. I 2008-sesongen 
prøvde dere det totale system. Dette 
viste seg å bli en suksess, og Team 
Eventyr endte opp med følgende 
plasseringer i gruppemesterskapene: 
Nummer 4:Langdistansemesterskapet 
Nummer 5: Kortdistansemesterskapet 
Nummer 5 i det totale mesterskapet 
Nummer 1 i ungduemesterskapet 
 
 

 

 
 
Det knallharde Koding-slippet 
I tilegg til de gode resultatene i 
mesterskapene, vant dere tre av 
slippene for de voksne duene i gruppe 
3 i 2008. En av slippseierne kom i det 
knallharde Kolding-slippet, hvor 
mange duer slet med å komme seg 
hjem i normal flukthastighet. I tilegg 
vant dere det eneste ungdueslippet i 
2008. Ungdueslippet ble vunnet med 
klar margin, og Teamet tok sågar de 
ni neste plasseringene på gruppens 
premieliste. Gratulerer så mye med 
de sterke resultatene i 2008. 

 
 

 

 
 
Betalt for tålmodigheten 
Disse resultatene unner alle 
medlemmer i gruppe 3 dere. Endelig 
fikk dere betalt for all tålmodigheten 
dere har vist i forhold til duene deres. 
Etter alt dere har oppnådd etter fem 
års flygning, blir det nok tøft og holde 
dere bak oss andre i gruppa i årene 
som kommer. Lykke til med sesongen 
2009. Alle i gruppe 3 hilser ved 
gruppeformann Terje Hjelmaas. 
  
 

Et lite stykke Team Eventyr – Steinar og Helga i Lillesand 

I 2008 kunne Steinar og Helga, alias Team Eventyr, feire både gode 
resultater på sesongens konkurranseflygninger og 50-års dagen til Steinar. 

Steinar Berntsen mottar premie fra Jan Olav Thrana ved gruppe 3 sin 
premieutdeling. 
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Federation Colombophile 
Internationals (FCI)offisielle 
verdensmesterskap i One-Loft 
brevduesport foregår i 2009 i 
Frankrike. Norges Brevdueforbund 
har igjen blitt invitert til å delta med 
25 brevdueunger. Her er noen av 
detaljene fra invitasjonen. 
 
Tekst: Per Kristian Hansen 
 
For å være nærmere bestemt heter 
området der slaganleggene ligger: 
Natur`Agora i Barenton Bugny, og det 
ligger nordøst for Paris. Finaledagen 
er 5. september 2009. Et 70-meter 
langt dueslag for ca 900 duer er bygd 
om fra en tidligere sukkerfabrikk.  
Treningsflygningene vil starte midt i 
juni med korte treningsturer på 40, 50, 
60 og 70 km. Etter treningen kommer 
fire såkalte essdueflygninger, som 
sammen med finalen 5. september 
avgjør essduekonkurransen. 
Essdueflyvningen er 7. august fra 
Sézanne (100 km), 14. august fra 
Sense (200 km), 21. august fra 
Auxerre (300  km.) og 28 august fra 
Sézanne (100 km.) igjen. Finalen går 
av stabelen 5. september fra Poitiers 
eller Riom (ca 415 km. ) Mer info om 
VM 2009 kan innhentes på 
internettadressen: 
www.colombophiliefr.com  
 
25 norske duer, minst 30 dager 
gamle, må være på Charles de Gaulle 
Airport i Roissy mellom 1. april og 30. 
april. (Fra Oslo, Gardermoen tirsdag 
29 april?) Av hensyn til avlssesongen 
i Norge har NBF alltid valgt senest 
mulig tidspunkt for avsendelse. For å 
få duene innenfor fransk territorium 
må det medfølge duene følgende 
papirer: 
NBF ordner før avsendelse: 
Helseattest fra Mattilsynet, og en 
erklæring på at duene er vaksinert 
mot paramyxovirus. (Navn på vaksine 
skal være med i erklæringen) og en 
såkalt proformafaktura som erklærer 
at duene ikke har noen kommersiell 
 
 

 

 
 
verdi. Mottageren skal varsles senest 
1 uke før mottagelsen 
 
Den enkelte eier fyller ut: stamtavle 
for hver enkelt due som eiendoms-
bevis. Stamtavlen skal være 
undertegnet av eier av duen som 
dermed bevitner at eierskapet 
overføres til den franske arrangør. 
NBF lager egen enkel stamtavle for 
dette. Eieren kan vedlegge sin egen 
for mer detaljer. Dette er viktig for 
auksjonen etter finaleslippet. Norge er 
med i EØS og har samme betingelser 
som andre EU-land for innførsel av 
duer til Frankrike. Det vil som i 
tidligere år bli tatt ut 20 duer fra 
mestrene, reserver for disse og 5 
omsøkte plasser vil  bli trukket ut etter 
loddtrekning. Loddtrekningen vil finne 
sted under Representantskapmøte i 
Bergen den 31 januar 2009. 
 
De 20 som er uttatt på bakgrunn av 
meseterskapsresultater i NBF etter 
2008-sesongen er: 
 
Frode Brakstad, gruppe 16 (2 duer) 
Jan Erik Baller, gruppe 7 (2 duer) 
Harald Ellefsen, gruppe 1 (1 due) 
A &A Knudsen, gruppe 7 (2 duer) 
Ingvar Kluge, gruppe 8 (1 due) 
Jan Lindberg, gruppe 1 (1 due) 
J & T Fjellheim, gruppe 7 (1 due) 
Waaler/Helgesen, gruppe 7 (1 due) 
Ole Gjermundsen, gruppe 7 (1 due) 
Karl Kr. Olsen, gruppe 7 (1 due) 
Walente&Lindberg, gruppe 1(1 due) 
Ragnvald Blom, gruppe 16 (1 due) 
Rune Berg, gruppe 9(1 due) 
Rolf T. Bolme, gruppe 8(1 due) 
Jarluf Lomeland, gruppe 8 (1 due) 
Herlof G. Herlofsen,gruppe 3(1 due) 
M & F Jacobsen, gruppe 5, (1 due) 
I alt                  20 duer 
 
 

 
 

De nevnte 17 med de til sammen 20 
duene bes bekrefte at de tar i mot 
plassen til NBF per e-post eller per 
brev. Skriv: Jeg ønsker å delta i VM 
2009 med …  duer. 
 
Reserver som rykker inn etter tur hvis 
noen av ovenforstående trekker seg:  
 
Vidar Mæland, gruppe 9 (1 due)  
Dagfinn Iversen, gruppe 3 (1 due) 
Bjørn Myhra, gruppe 7 (1 due) 
Roger Olsen, gruppe 7, (1 due) 
G. Totland, gruppe 5 (1 due) 
Jan Johansen, gruppe 7 (1 due) 
Kjell Ellefsen, gruppe 7(1 due) 
Team Eventyr, gruppe 3 (1 due) 
Øyvind Enerstad, gruppe 3 (1 due) 
 
Reserver må også bekrefte at de tar i 
mot plassen som reserve til NBF 
per e-post eller brev. Skriv: Jeg 
ønsker å stille med 1 due hvis noen 
av de 20 uttatte duer trekkes.  
 
5 plasser på bakgrunn av søknad 
Det er også mulig for NBFs 
medlemmer å søke om plass på 
Norges  landslag. Det er 5 plasser 
som stilles til disposisjon til de om 
søker om plass. De som ønsker å 
delta i VM 2009 må sende søknad til 
NBF per e-post eller brev. Skriv: Jeg 
ønsker  å delta i VM 2009 med 1 due.  
 
I alle henvendelser til NBF angående 
dette må det fremgå medlemmets 
navn og kontaktinformasjon (adresse / 
e-post / telefonnummer)  
 
Svar på deltagelse eller søknad  
sendes til NBF ved sekretær Per 
Kristian Hansen 
e-post: perkhans@start.no  
 
eller  
postadresse: 
NBF v/Per Kristian Hansen 
Lundheim Allè 2  
1636 Gml. Fr.stad  
 

Dette må sendes innen 15. 
januar 2009.  

Verdensmesterskapet i Brevduesport i 2009 
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I forbindelse med Arild Rønning fra 
Årnes sin suksess i SBU 
OneLoftRace i Larvik, ble det laget en 
reportasje i Arilds lokalavis om Arild 
og brevduesporten. Et glimrende 
eksempel på god PR for hobbyen vår. 
Reportasjen og bilder gjengis her i sin 
helhet. En stor takk til lokalavisa 
”Raumnes” og journalist Jan Erik 
Hæhre (red.) 
 
Det er bevist at man har brukt 
brevduer som budbringer i mange 
tusen år. Arild Rønning på Årnes 
trives med det man i sin tid kalte 
fattigmanns veddeløp. 
 
Tekst: Jan Erik Hæhre 
Foto: Jan Erik Hæhre 
 
 
Sist helg ble en av Rønnings ungduer 
kåret til skandinavisk mester i 
ungduemesterskapet.– Det betyr for 
så vidt ikke mer enn heder og ære. 
Men det var morsomt, og det går an å 
konkurrere med de store selv om man 
bare sysler med dette i det små, sier 
Årnes-mannen. Rønning vant 
ungduemesterskapet i egen klubb i 
fjor, Solungen brevdueklubb, og var 
dermed en av 15 norske som var 
kvalifisert til det skandinaviske 
mesterskapet. Og det endte med 
seier for Rønnings ungdue. 
– I dette mesterskapet må vi delta 
med ungdue som ikke har vært på 
vingene før, forteller Rønning. Han 
slår dermed fast at det nok er litt flaks 
med i bildet også, men like fullt 
morsomt at årets raskeste ungdue 
kom fra Årnes. 
 
Meter per minutt 
– Jeg sendte avgårde dua til Larvik i 
juni. Der blir den satt inn, og trenes 
sammen med de andre duene. Det 
var 15 fra hvert land, forteller 
Rønning. Duene er hjemkjære, og 
vender alltid tilbake til sitt eget  

 
 
 
dueslag. Derfor kan ikke ungduene ha 
vært på vingene før. I forkant av selve 
mesterskapet gjennomføres ett eller 
to treningsslipp. I konkurransen kjøres 
duene ut og slippes fra samme sted. 
Rønnings due var tilbake i Larvik sju 
minutter før neste due. – Etter 
konkurransen ble dua auksjonert bort. 
Slik er reglene, slår Rønning fast. Han 
er også ivrig i konkurranser om 
sommeren. Da fraktes duene ut og 
slippes, og duene flyr hjem. I disse 
konkurransene er det antall meter per 
minutt som teller. 
 
Fugle-interesse 
– Ungdua som vant mesterskapet fløy 
860 meter i minuttet. I fjor vant jeg på 
1570 meter i minuttet, sier Rønning. 
Her spiller selvsagt også vær og vind 
inn. Årnes-mannen forteller at det er 
interessen for fugler som har ført til at 
han i mange år har drevet med 
brevduer. Han innrømmer også at  
konkurransemomentet spiller litt inn. 
Det er i den forbindelse han nevner at 
brevduer i gamle dager ble kalt 

fattigmanns 
veddeløp. – 
Danskene har 
faktisk egne 
totalisatorspill, på 
linje med hest, 
sier Rønning. I 
følge 
internettleksikonet 
Wikipedia har 
kappflyging med 
brevduer vært en 
stor global 
sportsvirksomhet. 
I Belgia er det for 
eksempel mer 

 
 
 
 enn 90 000 brevdueoppdrettere. 
 
Større enn skøyter 
– Belgia og Nederland er store på 
denne sporten. I Nederland er 
brevduer den tredje største sporten, 
etter fotball og sykkel, men foran 
skøyter, sier Rønning. Selv driver han 
bare for hobby, det er lite penger å 
hente. Han har cirka 60 duer ute i 
hagen, mange av dem bare for avl.  
– I konkurransesesongen flyr jeg med 
15 til 25 duer, forteller Rønning. I 
Norge er ikke brevdue-sporten særlig 
utbredt. Norges Brevdueforbund 
består av 15 grupper, og de har cirka 
600 medlemmer. Rønning er medlem 
av Solungen brevdueklubb, og 
klubben har bare seks medlemmer i 
dag.– Det er litt vanskelig med 
rekrutteringen, sier Rønning. Og slår 
et slag for sporten.  
 
Ikke plasskrevende 
– Det er ikke plasskrevende. Virkelig 
bra duer får du fra 100 kroner og 
oppover, og slippene koster fra 15 til 
25 kroner per due du slipper. 
Fôringskostnadene er helle ikke 
avskrekkende. Duene medfører heller 
ikke noe bråk, sier Rønning. Duene 
har han i dueslag ute i hagen, og han 
slipper de ut stort sett hver dag. To 
ganger i uka tar han de med og kjører 
to-tre mil unna før han slipper de. 
– Vi må kjøre såpass langt slik at de 
ikke ser hjem, sier han. – Men 
hvordan orienterer duene seg? – Det 
er ikke ekspertene helt enige om. Men 
jordmagnetismen står sentralt i de 
fleste teorier, slår Rønning fast. Han 
mener dessuten at duer som har vært 
med en stund orienterer seg via  

Brevduer er fattigmanns veddeløp 

Skandinavisk mester: Arild Rønning på Årnes har hatt brevduer i mange år, 
og sist helg vant en av hans ungduer skandinavisk mesterskap.  

Lang historie: Brevduene har eksistert i flere tusen år. Nå 
har den gått fra å være en budbringer til å bli en 
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kjente landemerker, som elver. – Når 
man slipper duene, ser man at de gjør 
noen runder mens de stiger. De 
orienterer seg før de setter kursen 
hjemover, sier Rønning. 
 
I forsvaret 
Han forteller at de fleste duene tar 
vegen hjemover, men noe tar også 
avstikkere og blir borte en god stund. 
– Det har blitt en del falk i Norge, og 
da får duene panikk. Den skremmer 
særlig de unge duene, sier han. Han 
forteller at det er mye dueslipp fra 
Eidsvoll og nordover til langt opp i 
Østerdalen. Likevel ser man ikke 
mange brevduer på sin ferd. – De går 
veldig høyt, og der ligger de og flyter, 
forteller Rønning. Han forteller videre 
at brevduer også har vært mye brukt i 
militær sammenheng. – I Danmark 
har brevduene vært innrullert i 
forsvaret til for få år siden. Og vi 
hadde brevdueslag da jeg var i 
militæret på Valsmoen i Hønefoss, 
forteller Rønning. 
 
Berømt brevdue 
I følge Wikipedia ble de første 
militære brevduetjenester opprettet i 
Russland i 1874. Militære brevduer 
trenes etter litt andre prinsipper, blant 
annet trenes de til å finne dueslag 
som stadig skifter oppholdssted. 
Wikipedia forteller videre at de 
amerikanske styrkene alene trente 54 
000 brevduer til krigstjeneste under 
andre verdenskrig. Og det var en irsk 
brevdue som oppnådde berømmelse 
da den som første brevdue fløy over 
den engelske kanal med beskjed om 
at de alliertes invasjon av Normandie 
på D-dagen var vellykket. I dag 
brukes altså brevduen mest i 
konkurranser. Men brevduen har spilt 
en viktig rolle i flere tusen år når det 
gjelder å bringe beskjeder raskt 
avgårde. Inskripsjoner i Egypt forteller 
at brevduen ble holdt som hus- og 
bruksdyr for 5000 år siden. Skip som 
ankom egyptiske havner hadde 
brevduer med som kunne melde 
tilbake om viktige gjesters ankomst. 
 
Elektronisk 

Ved de antikke olympiske leker var 
det brevduer som fløy resultatene fra 
konkurransene ut til omverden, i følge 
Wikipedia. – Tidligere har denne 
sporten nok kanskje vært litt lite 
familievennlig. Man måtte sitte 
hjemme og vente på duene etter at de 
var sluppet. Nå foregår registreringen 
elektronisk, sier Rønning. Det gjør at 
han ikke må være hjemme når 
konkurransene pågår. – Duene blir 
pakket og fraktet i fellestransport til 
slippstedet. Når de kommer hjem og 

 

 

 
går inn i dueslaget, registreres 
ankomsttiden, avslutter Rønning, 
fersk skandinavisk mester i 
ungduemesterskapet. 
 
Fakta 
Brevduen har som følge av intensivt 
og målrettet avlsarbeid utviklet en 
ekstrem orienteringsevne og 
utholdenhet, og en sterk drift til alltid å 
vende tilbake til sin make og 
redeplass. 
 
Brevduer har gjennom historien blitt 
benyttet som budbringer. Mest kjent 
er brevduen likevel i 
kappflyvingssammenheng. 
 
Brevduer kan fly med en 
gjennomsnittshastighet på mellom 60 
og 80 km i timen, litt avhengig av 
værforholdene. 
 
Et par brevduer kan produsere opp til 
ti unger i året, men i Nord-Europa 
legger de ikke egg på den kaldeste 
årstiden, slik at det er mer vanlig med 
seks unger på våre breddegrader. 
 
I følge Arild Rønning føder de to 
unger i hvert kull, i 99 prosent av 
tilfellene er det en av hvert kjønn i 
kullet. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Duer er resistente mot  

 
fugleinfluensa, og duene overfører 
ikke salmonella til mennesker eller 
andre dyr. Duer smittes heller ikke 
med fuglelopper. 
 
Kilde: Wikipedia 
 
 

Lokalavis for Nes på Romerike 

Bud- 
bringeren 

Brevduer i 
lokalpresse 
Saken over er et meget godt 
eksempel på hvordan vår kjære 
hobby / sport kan få god PR. 
Hvem vet? Kanskje noen i ditt 
nærmiljø er på let etter en hobby, 
og kommer over en artikkel om 
brevduesport i sin lokalavis? En 
oppfordring til alle medlemmer, 
klubber og grupper: Ta kontakt 
med din lokalavis og spør om de 
er interessert i å skrive en sak om  
brevduesporten i nærmiljøet. 
Erfaringen tilsier at lokalaviser 
trenger tips om lokalt stoff som 
egner seg som reportasjestoff, og 
hva er vel mer spennende enn 
brevduesport? Kanskje du kjenner 
brevduefolk som har vært i 
lokalavisa allerede. Da er 
oppfordringen: Tips redaktøren av 
”Brevduesport” om dette.  Det er 
spennende å få slike saker med i 
medlemsbladet vårt. 
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Arild Rønning har brevduer som 
hobby. Lørdag fant hans due veien 
hjem raskest. 

 
Tekst: Lise Olavsdotter Lund 
Foto: Ole-Johnny Myhrvold 
 
– Om jeg kan kalles skandinavisk 
mester, vet jeg ikke. Men jeg vant i 
hvert fall landskampen mellom Norge, 
Sverige og Danmark, forteller Arild 
Rønning. 
 
Flyr dit de er født 
I vår ble han ungduemester i 
Solungen brevdueklubb i Solør. 
Derfor ble han invitert med til 
mesterskapet sist helg, der 15 
mestere fra hvert land deltok. 
– Duer flyr dit de er født, du får dem 
ikke til å fly noe annet sted enn hjem. 
Jeg hadde duer som var født i Larvik, 
de fløy 10 mil fra Fevik, sier han. Den 
raskeste dua hadde en gjennomsnitts-
fart på 875.06 meter per minutt, neste 
due hadde en fart på 827,09 meter 
per minutt. Rønning har alltid hatt 
fugler og det begynte med et par 
undulater da han var ung. Siden har 
det ballet på seg og fra 1990 har han 
hatt brevduer som hobby. I tillegg til 
de rundt 60 brevduene som bor i 
Fuglefjellveien på Årnes, har Arild 
høner og haner, ender og påfugler 
som alle lever i nogen lunde harmoni 
med tre hunder og noen kaniner. 
– Fuglehunden vår er det verre 
med, men når vi er ute sammen 
med henne går det bra, forteller 
Arild Rønning. 
Rønning avler brevduer selv og 
stort sett lar han fuglene velge 
partner selv. 
– Å ha den beste brevdua er 
egentlig bare flaks og har ikke så 
mye med dyktighet å gjøre. Det 
er dessuten umulig å vite hvilke 
duer som blir gode brevduer, 
forklarer han. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Automatisk registrering 
Gjennomsnittsalderen i Solungen 
brevdueklubb er relativt høy, og  
 
 
 
 
Rønning skulle gjerne sett at flere  
unge fikk øynene opp for sporten. De 
aller fleste helgene i sommerhalvåret 
går med til å vente på duas 
hjemkomst. For å registrere dua må 
fotringen slippes ned på en 
registreringsklokke. 
– Det blir jo litt venting, en kan jo ikke 
bare reise av sted. Dette kan nok 
skremme mange som er fascinert av 
brevduer fra å begynne med sporten. 
Men det finnes muligheter. Selv skal 
jeg nå installere «elektronisk 
hjemkomst». De flyr dit de er vant til å 
spise og da registreres fuglene ved 
inngangen til huset de hører hjemme 
i, ved hjelp av elektronikk, forklarer 
han, og håper at kanskje det kan bli 
løsningen for folk som ikke har tid til å 
vente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
(fortsetter fra side 141) 
vedtekten ble lagt fram: ”En person/ et 
kompani-skap kan kun være NBF- 
medlem(mer) i en forening / en 
gruppe.” Formannsmøte hadde ingen 
innvendinger mot styrets redegjørelse 
og forståelse for hvordan §2b er ment 
å fungere. NBFs styre vil derfor føre 
videre intensjonene fra vedtaket i 
2002 at dobbelt-medlemskap ikke er 
tillatt i NBF etter §2b.          
 
14. Kasserer Torleif Asheim la på 
vegne av styret fram foreløpig 
regnskapsresultat for 2008 og 
budsjettforslag for år 2009. Det hadde 
blitt noen flere medlemmer (6) og det 
var solgt noen flere ringer enn i 2007.  
Det ga et lite overskudd i 2008. I 
budsjettet for 2009 hadde kasserer 
lagt inn kontingent aktiv kr 455,- 
passiv kr 260,- og junior kr. 230,-. 
Ringprisen som før,  kr 6,- per ring. 
Det ville gi et overskudd på over 4000 
kr i 2009. .    
 
15. Gr.5 v/ Ragnar Lyssand og 
Jonny Olsen redegjorde for planene 
og prisene på repr.møte og 
Landsutstilling i Bergen den 30.01-
1.02 2009.  De ønsket at 
landslagsklassen ble tatt ut og at 
åpen klasse ble lagt til på 
Landsutstillingen, noe som 
Formannsmøte støttet og legges fram 
for styret i NBF til avgjørelse. 
 
16. President Tom Corneliussen 
takket representantene for gode 
forhandlinger og ønsket vel hjem for 
arbeid i foreninger og grupper. 
 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen 

 
 
 
 

Mester med brevduer 
Hentet fra lokal-

avisene: 

 
og 

Romerikes Blad 
En stor takk til lokalavisene og: 
journalist: Lise Olavsdatter Lund 
fotograf: Ole-Johnny Myhrvold. 
 

Bildet over:  
Mange: Til sammen 
har Arild Rønning per i 
dag 60 duer. 
 
 
Bildet til venstre: 
Flakset seg til seier: 
Arild Rønning vant den 
skandinaviske 
landskampen ved hjelp 
av sine raske duer. 

Referat formannsmøte 
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Viktig for alle medlemmer i NBF. 
Spesielt formann, sekretær, kasserer og 
andre tillitsvalgte i grupper og 
foreninger.       
 
1. Kontingenten for 2009 er  kr 455 for 
aktiv senior, kr 260 for passiv og 230 kr for 
junior.  Ringer kr 6,- per ring.  
2. I fall 2 eller flere medlemmer inngår 
kompaniskap , kan hver av dem betale de 
gjeldende årsavgifter til forbund, gruppe og 
forening. Når det betales kun en 
kontingent, har man kun en stemme i 
forening og gruppe.  
3. El-chip til Unikon og Tauris-anlegg er 
klare til gunstige priser fra våre 
leverandører. NBF vil også kunne levere 
elektroniske ringer til Tauris. Elektroniske 
ringer til Unikon må kjøpes gjennom 
Unikon-leverandør i Norge. Kasserer vil gå 
ut til gruppene med bestillinger på el-
chiper til kombinasjonsringene. Bestilling 
av kombiringer og elektroniske chip går 
gjennom kasserer i NBF.   
4a) Medlemsliste og ringbestillings-liste for 
2010 sendes ut av kasserer i november 
2009. For 2009 sendes rettelser/tilføyelser 
i medlemsliste og antall ønskede ringer til 
hvert medlem som påføres og sendes NBF 
v/Torleif Asheim , Østre Hellevn.43 , 4318 
Sandnes innen 1. desember 2009.   Denne 
liste er grunnlaget for utsending av 
ringfordeling og inn-betalingskrav sist i 
2009 eller først i 2010.                                                                                                                   
4b) Som tidligere vil det bli sendt ut 
innbetalingskrav for medlemskontingent og 
ringer for 2009 sammen med 2009ringene. 
Foreninger bes innkreve dette på forskudd 
og overføre til gruppekasserer slik at 
gruppen samlet kan overføre dette til NBF 
for å få innløst ringene på posten. Dette 
overføres til bankgiro 2400.30.07002.  
5. Endringer i adresser, utmeldelser,  nye 
medlemmer og endret medlems-status, 
sendes kasserer på ferdige formularer 
etter hvert som det er aktuelt. 
Foreningskasserere bes om å meddele 
fødselsdata for alle sine medlemmer for 
gratulasjon i tidsskriftet til Arvid Myreng, e-
post: arvid.myreng@notterøy.kommune.no  
6. Til NBF-kasserer: Hver gruppe skal ha 
innsendt navn og adresse på gruppens 
formann, sekretær, kasserer, utregnings-
ansvarlig, vaksinasjonansvarlig, tidsskrift-
kontakt, og fremlysningskontakt til NBF-
kasserer for trykking i ringlista. I hver 
forening oppføres formann sekretær og 
kasserer. Både for gruppe og forening 
sendes dette innen 01.02.09 eller så fort 
nytt styrene er valgt for det nye året.  De 
som har internettadresse bør påføres. 
7. Nytt: NBFs sekretariat skal ha innsendt 
oversikt over valgte medlemmer i de 
komiteer som er valgt i gruppene og som 
kreves etter NBFs Slippreglement A8 og 9. 
Det vil si kontrollkomitè, innsettingskomitè 
og klokke/datakomitè og oppslippsjef . De 
som har internettadresse bør påføres. 
Sendes NBF, Lundheim Allé 2, 1636 Gml. 
Fr.stad eller e-mail : perkhans@start.no 
innen 1.02.09 eller så fort valget er foretatt. 
8. Kombiringer som er bestilt for 2009 
koster kr 6.00,-  pr ring. Etterbestilling 
sendes kasserer. Nye medlemmer kr 6.00  
pr ring. Kr.12 per ring for andre 
etterbestillinger. Reserveringer sendes 
gruppene sammen med øvrige ringer.  
 

 
Usolgte reserveringer refunderes ved 
tilbakesending til kasserer innen 30.09.09 .  
9. Nye styrer  i foreninger og grupper og 
endringer i ringlisten etter 1/12-08 , sendes 
kasserer innen 15. februar 2009. Husk 
ringlista skal også være en adresseliste og 
medlemsliste for hele NBF. 
10. Søknad om alle oppslipp, også 
treningsslipp, på utenlandske stasjoner i 
2009 må være NBF ved sekretær i hende 
innen 15.01.09. Søknadene må inneholde 
oppslippsted, oppslippsdato, grense-
stasjon for transportpassering, ca. antall 
duer, transportmåte, kontaktmann for 
oppslipp i alle deltagende grupper og 
eventuelt på oppslippsted. 
11. Duer som skal delta på utstilling, i 
konkurranse eller treningsflyvning skal 
vaksineres mot paramyxovirus-infeksjon 
og skal komme fra besetning der alle 
duene er vaksinert. Mattilsynet / 
Veterinærinstituttet foreskriver til enhver tid 
bruken av slik vaksine. Hver forening 
og/eller gruppe har ansvar  for å  ta 
kontakt med rekvirerende veterinær og  
sende inn vaksinasjonsskjema for hvert 
enkelt medlem til det lokale Mattilsyn for 
området.   
12. Gjennomføring av vaksinering: 
a) Det er hvert enkelt medlem i NBF sitt 
ansvar å sørge for at duene han / hun 
er i besittelse av er vaksinert i henhold til 
Veterinærinstituttets forskrift.  
b) Vaksinering skal skje under rettledning 
og tilsyn av veterinær.  
c) Vaksinasjonskontakt: Hver forening og 
gruppe skal ha oppnevnt en person som er 
ansvarlig for kontakt mot veterinær/ 
mattilsyn. Personen skal også utføre 
rapportering til veterinær, gruppe og NBF. 
(Samleskjema til NBF)  
d) Personer som utfører vaksinering skal 
være opplært av veterinær. Det skal bare 
brukes vaksine godkjent av Veterinær-
instituttet. 
e) Vaksinen NOBILIS  skal det injiseres en 
dose på 0,25 ml pr. due. Husk å påføre 
Batch-nummer på den benyttede 
vaksineflasken på vaksinasjonsattest og 
samleskjema.  
f) Alle duer som skal på kappflyvning i 
2009 må ha attest fra det lokale Mattilsyn 
etter 1. mars 2009 etter de krav som stilles 
for å få utført og tilbakeført duene til Norge 
og innført duene til et annet land for 
oppslipp. Attesten for vaksineringen må 
ikke være eldre enn 6 måneder og duene 
må være vaksinert senest 1 måned før 
grensepasseringen. 
g) Alle unger skal vaksineres første gang 
når de er i alderen 4 til 6 uker.  
h) Fra og med 2008, altså i 2009, 
vaksineres alle voksne duer etter 1. mars 
hvert år.  
i) Unger født etter 15 juli vaksineres etter 
at de 4-6 uker gamle. 
j) Unger født etter 15 juli vaksineres for 
annen gang sammen med de voksne duer 
etter 1. mars året etter. 
k) Vaksineringen  skal være utført senest 
14 dager før en due deltar på utstilling, i 
konkurranse eller treningsflygning.  
l) Duer som ikke er vaksinert i 2008 må 
vaksineres innen midten av januar 2009 og 
revaksineres sammen med de øvrige duer 
etter 1 mars 2009. 
m) Samleskjema for alle duer som er 
vaksinert 2009 skal sendes NBF senest   

 
14 dager etter at vaksineringen har funnet 
sted.  
n) Samleskjema for ungduer sendes NBF 
hvert år  senest 14 dager før første 
ungdueslipp i vedkommende gruppe tar til. 
(Det mangler samleskjema for vaksinering 
av ungduer fra mange foreninger/grupper i 
2008)  
13. Det er et ufraviklelig krav fra både 
norske og utenlandske veterinær-
myndigheter at kun duer fra slag hvor alle 
duene er vaksinert mot paramyxovirus, 
kan delta. Medlemmer, foreninger og 
grupper vil bli nektet slipp i utlandet når det 
ikke foreligger vaksinasjonsattest. Ved 
grensepassering må det forevises attest 
fra hver gruppe/forening på at duene er  
vaksinert mot paramyxo. Attesten fåes hos 
det lokale Mattilsyn etter innsending av det 
NBF-utarbeidede samleskjema og 
medlemmenes vaksinasjonsskjemaer i 
ferdig attestert og utfylt tilstand.  Attesten 
for de voksne duer gjelder for alle slipp for 
voksne duer i sesongen. Fellestransporter 
må ha attest fra alle deltagende grupper. 
Det må foreligge egen attest som viser at 
ungduer som deltar på kappflyvning i inn-
og utland er vaksinert mot paramyxo. 
Skjemaer for Paramyxovaksinering sendes 
ut fra NBF v/Frode Brakstad. Svinten 19, 
3941 Porsgrunn eller e-post: 
frode.brakstad@pigeonvitality.com 
Husk samleskjema som skal sendes NBF 
ved fullført vaksinering. Medlemmer som 
ikke står på samleskjema kan ikke delta på 
gruppenes trenings og premieslipp og er 
utelukket fra utenlandsslippene. Kontroll i 
forening og grupper forut for flygninger vil 
kunne finne sted. Attest for at et slags duer 
er vaksinert mot paramyxovirus som 
skrives ut av det lokale Mattilsyn, skal 
medfølge duene ved  grensepassering ved 
slipp i utlandet. Dette er et krav fra 
veterinærmyndigheter i Norge og de land 
vi slipper duer i. (Sverige, Danmark og 
Tyskland) 
14. Oppmålinger 2009. Øystein Knives 
oppmålingsprogram videreutvikles i 2009.                                                      
Alle aktive medlemmer i 2009 vil bli 
registret i Knives oppmålingsprogram og 
registret vil bli mulig å kontrollere for andre 
grupper. Det vil fortsatt bli mulig å låne 
GPS av typen Germin eller benytte 
internettprogrammet Norgesglasset til 
posisjonsbestemmelse av nye slag i 2009.  
Kontrollkomiteen i gruppe/forening vil ha 
ansvar for posisjonsbestemmelsene og 
innberetningen til NBFv/Øystein Knive. 
Posisjonsbestemmelse av oppslippsteder 
blir også lagt inn i programmet. Alle 
grupper er forpliktet til å benytte de 
posisjoner som er beregnet eller godkjent 
av Øystein Knive. Godkjente oppslipp-
steders posisjoner blir trykket i ringlista.  
Slippmateriell, vaksinasjonsskjemaer og alt 
som har med utstyr til Tauris-anlegg å 
gjøre bestilles hos: Frode Brakstad, 
Svinten 19, 3941 Porsgrunn eller per e-
post: frode.brakstad@pigeonvitality.com. 
Elektroniske ringer til Tauris og chip til 
kombiringene for Tauris og Unikon 
bestilles hos kasserer Torleif Asheim.              
Viktig at slippmateriell bestilles i god tid 
foran sesongen. Gå over materiell og se 
hva som mangler. 
 
Sekretær. 
Per-Kristian Hansen 

NBFs frister og meddelelser for 2009 
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Brevduesport 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne 
 
Brevduens ringnummer: 
Belgia-1976-4415211 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Mørkternet 
 
Brevduens kallenavn: 
”Tee” 
 
Brevduens oppdretter: 
Emiel Denys 
 

Emiel Denys og datteren Rebecca 
med ”silver wing” 2007 
 
Emiel Denys er blant de store 
navnene i belgisk brevduesport, 
særlig når det kommer til lang-
distanseslipp. Den dua som oftest 
forbindes med dette slagets suksess 
er kanskje først og fremst superdua 
med kallenavnet ”Tee”. Denne 
hannen ble en spesialist på de 
legendariske flygningene fra 
Barcelona, som er en langdistanse-
klassiker på ca. 1000 km. Han fløy 
Barcelona-slippet første gang som 
toåring i 1978. Her ble det en flott 39. 
plass i den regionale foreningen mot 
142 konkurrerende duer. Det neste 
året, i 1979, ble det en 24. plass mot 
6402 duer nasjonalt, og en tredje  

 

 
 
 
plass regionalt på det samme 
Barcelona-slippet. I 1980 ble det 
følgende plasseringer fra Barcelona: 
1. plass av 194 duer regionalt 
3. plass av  6660 duer nasjonalt 
8. plass av 13636 duer internasjonalt 
Han deltok også på Barcelona-slippet 
i 1981, og her ble det 5. plass 
regionalt mot 180 duer. I 1982 erobret 
Tee andre plass Barcelona 
internasjonalt og vant dermed den 
gylne ving i Barcelona-klubben i 
Brügge.  
 
I stamtavlen til ”Tee” kan vi se at faren 
”Kennedy” og moren ”Suster Ijzeren” 
er duer som begge er bygget opp på 
duer fra brødrene Catrysse. Emiel 
Denys er tredje generasjon 
brevdueoppdretter. Bestefaren til  
Emiel begynte med brevduesport i 
1920. Emiels far, Camiel, satte etter 
andre verdenskrig i gang med å satse 
på duer som kunne klare de lengre 
avstandene, og det ble kjøpt inn duer 
fra Catrysse, Van de Velde, Van der 
Espt og Van Bruane. ”Tee” stammer 
fra disse duene, med en hovedvekt på 
Catrysse-duene. Nå driver Emiel 
Denys med brevduer sammen med  

 

 
 
 
sin datter Rebecca. De driver 
profesjonelt mye takket være 
suksessen til blant annet ”Tee”. I 1982 
kjøpte Gyselbrecht-familien en sønn 
av ”Tee” for en god slant penger, men 
det viste seg å bli en god investering, 
da også denne avlet storflygere på de 
lange distansene. 
Suksessen til Emiel Denys og datter 
fortsetter, for i 2007 kom de på tredje 
plass i sammenlagtmesterskapet 
(nasjonalmesterskapet) i KBDB. 
(KBDB = Kongelig Belgisk Brevdue 
forbund). Dette mesterskapet kan 
sammenlignes med norges-
mesterskapet. 

 
Sønn av ”Tee” kjøpt fra Denys til 
Gyselbrecht i 1982. 

”Tee” 


