
Organ for Norges Brevdueforbund
Årgang 96 – nummer 1 – januar / februar 2009

Fra innholdet :

• Sommerferie på 
Hvaler.

• Brevduens 
tilpasning til rovfugl 
(fortsettelse)

• Magnetisme og 
orientering

• Sommervisitt i 
Danmark.

• Faste spalter

• Inger L Austreim

• Referater

• NBFs landslag VM 
2009

• Brevdue-
olympiaden 2009

• Nytt fra NBFs
dommerklubb

• Slipprapporter fra 
gruppe 2 og 3

• ”Red Rising Sun”
Norgesmester for juniorer 2008: Inger 

Lise Austreim, Haugesund BF 
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Norges Brevdueforbund: 

 
President:   
Frode Brakstad (tlf: 90 03 42 59) 
Svinten 19 
3941 Porsgrunn 
E-post: 
frode.brakstad@pigeonvitality.com 
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: 
Ragnar Lyssand (tlf: 91 53 50 75) 
Heien 28, 5200 Os 
E-post: 
ragnar.lyssand@hjemme.no 
 
Norges Brevdueforbunds 
kontonummer: 
Bankgiro: 9365.13.36412 
(IBAN: NO94 9365.1336. 412) 
(BIC-adresse: DNBANOKK) 
 
Postgiro: 0530.236 1624 
 
Norges Brevdueforbunds 
valgkomité: 
Leder av komiteen: Arvid Myreng 
Nestleder av komiteen: Jan I. Våge 
Medlem: Ragnar Jørgensen 
Eivind Aasland (1. vara) 
Roy Inge Johnsen (2. vara) 
Steinar Thowsen (3. 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: 230 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: 9365.13.36412 
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: Helge A. Fjelltun  
(tlf 55227210) 
 
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 1:  Forside 
Side 2:  Formalia 
Side 3:  Gratulasjoner 

Redaktørens spalte 
  Presidentens spalte  
Side 4: Inger Lise Austreim  
Side 5: Referat fra styremøter 
 NBFs landslag VM 2009 
Side 6:  Brevdueolympiaden 2009 
Side 7:  Navigering / jordmagnetisme 
Side 8:  På sommervisitt i Danmark 
Side 9:  På sommervisitt i Danmark 
 Fem dager på Hvaler 
Side 10: Brevduens tilpasningsevne 
Side 11: Annonse 
 Nytt fra NBFs dommerklubb 
Side 12: Slipprapport gruppe 3 
Side 13: Annonse Larvik OLR 2009  
Side 14: Slipprapport gruppe 3 forts. 
 Slipprapport gruppe 2 
Side 15: Slipprapport gruppe 2 
Side 16: ”Red Rising Sun” 
 Annonse 
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 Jubilanter i NBF ! 

Vi gratulerer ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 år 
Kjell Ellefsen,  
Bekkelaget BK 
30. april 
 
65 år 
Jon T. Westerheim 
Jæren BF                                      
12. mars 
 
Johannes Bø 
Jæren BF                                                 
5. april 
 
60 år  
John Olav Johnsen,  
Arendal & Grimstad BF 
27. mars 
 
Roar Hansen 
Oslo BF                                            
31. mars 
 
50 år 
Kåre Olsen 
Rapid BF 
8. mars 
 
Roger Olsen 
Moss BK 
23. mars 
 
Freddy Andreassen 
BF Norden 
20. april 
 
 

Presidentens spalte 
I skrivende stund er representantskapsmøtet 
i Bergen nylig tilbakelagt. Jeg vil takke 
ildsjelene i gruppe 5 for et meget vellykket 
arrangement med en høy sosial profil. De 
årlige fredagsauksjonene synes å bli en 
klassiker, som foruten å sikre arrangørenes 
økonomi, gir hver og en av oss en mulighet 
til å forsterke vårt duemateriale med  
blodslinjer fra gode dueslag i inn- og utland. 
Lørdagens representantskapsmøte gikk "på 
skinner", og var en fin oppbygning frem mot 
kveldens fest med overrekkelser av premier 
og hedersmedaljer. En spesiell honnør ble 
gitt til Per Kristian for hans 
sammenhengende 40-årige innsats for 
forbundet som sekretær med stående 
applaus fra en fullsatt festsal. 
Årets representantskapsmøte var også 
spesiell for meg, da jeg ble valgt som ny 
president i NBF. Jeg overtar stafettpinnen fra 
Tom, og vil benytte anledningen til å takke 
Tom for den tiden vi har hatt sammen i 
styret, og for god veiledning i mine første 
uker som president. Allerede påfølgende 
helg som president var jeg på plass som 
NBFs representant på det danske 
representantskapsmøtet. Her fikk jeg mange 
nyttige kontakter og inntrykk som jeg ser kan 
komme NBF tilgode såvel internt som i vårt 
SBU samarbeid. 
 
Jeg gleder meg til å ta fatt på de oppgaver 
som ligger foran oss i styret. Den viktigste 
oppgaven for et styre må være å tilrettelegge 
best mulig det å utøve vår hobby og sport for 
hvert medlem.  I dette ligger bl.a. styrets 
årlige oppgaver mht å innhente de 
nødvendige tillatelser, samt å bistå gruppene 
i de nødvendige søknader til Mattilsynet mht 
kappflyvninger og utstillinger. Dernest 
kommer det å drive utadrettet virksomhet for 
å profilere brevduesport. Jeg er av den 
oppfatning at selv om utøvende PR best 
drives lokalt, så trengs det også i tillegg en 
overordnet strategi og aktivitet på sentralt 
nivå, hvor bl.a annet styret via vår  PR-sjef 
iverksetter målrettede tiltak.  I denne 
forbindelse hilser jeg Gruppe 1s initiativ til å 
opprette et PR-utvalg velkommen, og ser 
frem til hvilke tiltak som kommer frem fra 
dette utvalget. Målet er at mange flere bør få 
et  kjennskap til våre kjære hobby og sport. 
Og forhåpentligvis vil vi lykkes i å få noen av 
dem som nye medlemmer. 
  
Om noen ganske få dager skal jeg sette 
sammen årets avlsduer og flyvere, og en ny 
spennende sesong står for døren. I år skal 
jeg prøve meg frem med en modifikasjon av 
fjorårets flyvesystem, en forbedret utlufting 
på flyveslaget på varme dager og med noe  
nyinnkjøpt avlsmateriale. Akkurat nok til at 
forventingene er der de skal være.....og der 
ligger vel mye av sjarmen i vår kjære hobby? 
Jeg ønsker dere alt godt, mye spenning og 
godt kameratskap  i årets kommende avls- 
og flyvesesong ! Mvh Frode 

Redaktørens spalte 
Davids kamp mot Goliat  
Den utfordringen som de fleste 
brevdueforeninger rundt omkring i 
Norge står ovenfor, sett med mine 
øyne, er å få flere medlemmer til å 
være aktive i brevduesporten.  
Hvordan skal vi klare dette? La meg 
komme med noen tanker på hva som 
kan være en utfordring. 
Brevduesporten har utviklet seg 
meget opp gjennom årene, og jeg har 
inntrykk av at det nå er en 
sukssessfaktor å bruke store mengder 
tid og ressurser på å oppnå suksess. 
Som i alt annet i verden er det slik. Jo 
mer tid og penger man bruker på en 
ting, jo mer utvikler det seg. 
Progressivitet blir det også kalt. 
Spørsmålet er da: Er denne 
progressiviteten bare sunn? 
Fremstår brevduesporten da som en 
atraktiv hobby for ”folk flest”? Det må 
jo være opp til hver enkelt å 
bestemme hvordan man skal drive 
brevduesporten, men i min utopiske 
drømmeverden, ser ting litt 
annerledes ut. I min drømmeverden 
arrangeres det kappflyvninger i de 
ulike foreningene rundt omkring i 
Norge, der medlemmene har blitt 
enige om hvor mange duer det er lov 
til å konkurrere med på hvert enkelt 
slipp. La oss si at det i en forening er ti 
aktive medlemmer og at disse på 
forhånd har blitt enige om at det 
maksimum er tillatt å ha med seg åtte 
duer hver. Da blir det jo bare 80 duer 
på slippet, og det vil nødvendigvis bli 
dyrere deltagerpris per due enn det 
det er i dag. Da ville man kanskje fått 
en større retfferdighet på hvert enkelt 
slipp. I dag er situasjonen ofte en 
Davids kamp mot Goliat, fordi det 
statistisk sett er større sjans for å 
vinne et slipp dersom du har mange 
duer med i konkurransen enn hvis du 
har få duer med. I dag kan man lese 
av resultatlistene at noen medlemmer 
stiller til start med 80 duer, mens et 
annet medlem stiller med to duer. I 
andre sportsgrener deler de ofte 
konkurrerende inn i divisjoner (1. 
divisjon, 2. divisjon osv) eller skiller 
mellom profesjonelle og ikke-
profesjonelle. Vi er for få til å gjøre det 
slik i brevduesporten i Norge, men vi 
bør kanskje tenke over dette likevel? 
 
I Belgia, brevduesportens hjemland, 
er det mange som mener at det 
synkende medlemstallet er et resultat 
av at det satses i alt for stor skala 
blant de store, og at brevduesporten 
har gått fra å være en familiehygge for 
”folk flest” til å bli en stor business for 
noen få utvalgte. 
Lars Corneliussen, redaktør. 

Jubilanter i NBF ! 
Vi gratulerer ! 
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I forbindelse med at Inger Lise 
Austreim fra Haugesund ble den 
beste junioren ved lands-
utstillingen i 2008 ble det laget en 
reportasje om henne som ble 
publisert på internettsiden til 
Norges Brevdueforbund. 2008-
sesongen fortsatte som den startet, 
hun ble nemlig norgesmester for 
juniorer også på kappflygningene. 
Inger Lise har nå ved flere 
anledninger vært med på å prege 
våre nasjonale sammenkomster 
(hun var i Oslo 2007, Kristiansand 
2008 og i Bergen 2009) så det er på 
høy tid hun blir plass også i vårt 
nasjonale tidsskrift. Derfor gjengis 
artikkelen fra nettsiden nå i 
tidsskriftet skrevet av 
nettredaktøren, samt litt ekstra 
skrevet av redaktøren for 
tidsskriftet. 
 
Tekst: Johnny H. Olsen / Lars 
Corneliussen 
Foto: Lars Corneliussen 
 
Inger Lise blir 12 år i april 2009. Hun 
begynte å interessere seg for 
brevduer i ung alder, og allerede i 
2005 valgte hun ut sine første egne 
duer blant farens duer. Disse duene 
har hun siden avlet egne unger på. 
Hun foretrekker røde, sølvete og hvite 
duer. Hun meldte seg inn i NBF før 
sesongen 2007 og har sin 
hovedinteresse for utstillinger. 
Sommeren 2007 fikk hun oppført et 
eget slag på ca 6 kvm. hvor hun har 
plass til ca 25 duer. Avlssesongen er 
sesongens store høydepunkt og 
ungene får veldig stor 
oppmerksomhet allerede fra dag 1, og 
disse blir naturligvis da veldig tamme, 
noe som også farens duer drar stor 
nytte av. Når det gjelder flyvninger er 

hun derimot noe mer reservert, da 
hun anser risikoen for å miste noen av 
duene som litt for stor, og derfor var 
det bare to unger som fikk lov å starte  
på ungdueslippene i Haugesund i 
2007, for som hun sier ”Jeg har jo et 

forhold til den enkelte due, og vil ikke 
miste dem”. Imidlertid fløy begge de 
to brevdueungene alle 
ungdueslippene i sesongen 2007, 
inklusive det vanskelige slippet fra 
Gaustadtoppen, som avsluttet 
sesongen. Hun hadde 100 %  
hjemkomst på alle slippene, noe ikke 
så mange andre brevdueholdere i 
Norge kan skryte av. De samme to 
duene som deltok på ungdue-
kappflygningene i 2007, stilte til start 
som voksne duer i 2008, og det var 
disse to duene som skulle sikre Inger 
Lise tittelen som juniornorgesmester. 
Begge disse to deltok i slippet fra 
Midtleger den 31. mai, og hunn-dua 
med ringnummer Norge-07-11601, 
med tilnavnet ”Terne” kom på 6. plass 
av 105 duer og sikret dermed 86 NM-
poeng. ”- Den heter Terne på grunn 
av at fargen dens er ternete”, sier 
Inger Lise stolt. Terne lever fremdeles 
i beste velgående, og hvis Inger Lise 
får tenkt seg ordentlig godt om så 
deltar denne dua kanskje på 
 
kappflygninger i 2009 også. For 
øyeblikket har Inger Lise 26 duer på 
sitt brevdueslag, og hun går med 

planer om å avle 10 brevdueunger når 
hun setter sammen duene sine i par i 
mars måned. Inger Lise går også med 
planer om å øke antall kappflygende  
duer fra to i 2008-sesongen, til tre i 
2009-sesongen, men favoritt-dua 
”Måka” som både er tam og pen, blir 
nok aldri en konkurransedue. Inger 
Lise tar rett og slett ikke sjansen på å 
sende denne dua langt av gårde for at 
den skal finne veien hjem igjen. Inger 
Lise har en fin deling av 
arbeidsoppgaver på slaget sitt 
sammen faren Knut. ”Jeg gjør reint 
rugekassene, og far gjør rent gulvet”, 
sier hun og ler, og på spørsmålet om 
hvor lenge hun kommer til å drive 
med brevduer svarer hun: ”Veldig 
lenge”. Lykke til videre, Inger Lise! 

 
På bildet til venstre ser vi Inger Lise 
med PR-skjorta til NBF, og på bildet 
over ser vi duene som gjorde det godt 
for henne på utstillingene. 

��������	��
�	��������������	�����������	�	��������������������
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avholdt  med telefonmøte per SKYPE.    
Saker var sendt ut på forhånd  
  
1. Årsmøte 31.01.09 i Bergen, 
Invitasjoner, dagsorden, 
landsutstilling. 
a) Sekretær inviterer på vegne av 
NBF representanter for SBF og DdB. 
Juniornorgesmester 08  inviteres til 
festmiddagen og betalt hotellopphold 
lørdag til søndag. De som skal tildeles 
hedersmedalje inviteres med ledsager 
til Festmiddagen.  
b) Innkalling til gruppenes 
representanter med dagsorden og 
styrets innstillinger sendes ut senest 1 
mnd før repr.møte.  
c) Utstillingen : NBFs ærespremie til 
beste hann og hunn fra samme slag i 
klassene 2 til 5. Arrangøren 
bestemmer selv om de ønsker Grand 
Prix. 
 
2. Forslag til repr.møte 09  fra gr.1 og 
2 til årsmøte og styrets forslag og 
innstillinger til gr.1 og 2s forslag ble 
behandlet. Viser til referat fra 
repr.møte. Valgkomiteen hadde 
meddelt at de ikke var ferdig med sitt 
arbeid og ville sende dette så fort den 
var klar.    
 
3. NBFs regnskap for 2008 var 
oversendt fra Torleif og ble 
styrebehandlet og godkjent for 
fremleggelse på repr.møte som 
styrets forslag til regnskap for NBF i 
2008. 
 
4. Innkjøp av NBF-premier. Liste 
over premier er oversendt Tom som 
bestiller hos Magnor etter avtale. 
 
5. Hedersmedaljer. Styret vedtok å 
tildele Hedersmedaljer til Øystein 
Knive, Larvik, Sven B. Rosager 
Hansen, Danmark, Ragnar Lyssand, 
Os/Bergen og Kurt Schultz, 
Haugesund. 
 
6. Brevdueolympiade i Dortmund 
Tyskland. Tom Corneliussen og 
Jonny Olsen ble valgt til å 
representere NBF. Saksliste fra FCI 
med forslag til nytt  FCI-styre med 
Presidenter og Visepresidenter ble 
diskutert og våre representanter ble 
anbefalt hvem de skulle stemme på.  
 
7 Regning på transporten av duer 
til VM i Fritzlar på 150,- kr per due. 
Sendes ut til deltagerene. 
 
8. Valgkomitè 2009 4 grupper har 
svart på valg av ny valgkomitè. Alle 
har innstilt på gjenvalg. 

 
 
Styret vedtok å innstille på gjenvalg 
av valgkomité 09 overfor 
representantskapsmøte. 
 
9 Søknadsprosedyrer  overfor 
Mattilsynet. Frode orienterer om 
dette, og sender orientering til 
gruppene. 
 
10. Redaktør av tidsskrift tilbød seg 
også å redigere NBFs hjemmeside. 
Styret vedtok at Jonny Olsen 
fortsetter som WEB-redaktør for å 
gjennomføre sine planer om egne 
”områder” for gruppene og strengere 
krav til innsending av rett-tidige 
resultater i slippsesongen. 
 
11. Tidskriftet. Styret vurderte nr 6 av 
tidsskriftet som sent men meget godt.  
Resultatnummeret på 20 sider som nr 
7 og nr 8 med VM 09, referat 
formannsmøte og frister for 2009 er 
allerede på vei ut når SKYPE-møtet 
ble avholdt. 
 
12. Slippreglementet: Styret foreslår 
på representantskapsmøtet 09: G 18. 
Siste versjon av NBFs  utregnings-
program for hvert år, skal benyttes i 
alle grupper og foreninger i NBF.     
Slagposisjoner for det enkelte slag og 
posisjoner for en gruppes ppslippsted, 
må være  innberettet til NBF på 
forhånd, før den benyttes i NBFs 
utregningsprogram. 

 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen 
 
 
 
 
 
 
Styremøte avholdt per SKYPE 
mandag 26 januar 2009 fra kl. 20.00 
til kl.22.30. Hele styret møtte ved PC 
med hver sin mikrofon. Tom 
Corneliussen ledet møtet. 
 
Hovedagenda: Forberedelser og 
avklaring foran Repr.møte 31.02.09 
 
1. Dagsorden på 
Representantskapsmøte. Sak 3 
Regnskap. Ingen revisorrapport 
innkommet til kasserer innen 
26.02.09. Styret ønsket noen mindre 
endringer på sekretærens 
årsberetning. Fremmes på møtet.                           
Sak 5.2 Dobbeltmedlemskap. Torleif 
legger fram synspunkter på vegne av 
styret i saken. Styret gikk igjennom 
valgkomiteens forslag til styre og 
revisorer for 2009 . 

2.  Premieutdelingen. Alle NBF-
premier og gavepremier er sendt 
hotellet fra Magnor.  
 
3. Representasjon. Frode Brakstad 
er klar til å representere NBF på DdBs 
årsmøte i Brædstrup. 
 
4. Tildeling av Hedersmedaljer. 
Taler til hver av hedersmedaljørene 
fra Tom, Per-Kristian og Jonny. 
Øystein Knive var forhindret fra å 
komme.  
 
5. Fordeling av arbeidsoppgaver 
under årsmøte ble klarert. 
 
For styret i NBF 
Per-Kristian 
 
 
 
 
Dette er slagene med 25 duer som 
har sagt seg villig til å delta med duer 
på det norske VM-laget 2009. De 20 
første er blant mestrene i NBF. De 5 
siste er trukket ut etter søknad. NB: 
Ungene må være minst 30 dager 
ved ankomst til Frankrike.  
 
Frode Brakstad, gruppe 16, 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  
Walente&Lindberg, gruppe 1, 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 
Dagfinn Iversen, gruppe 3, 1 due 
Bjørn Myhra, gruppe 7, 1 due 
Roger Olsen, gruppe 7, 1 due  
Jan Johansen, gruppe 7, 1 due 
Gunnar Hatlelid, gruppe 5,  1 due 
Geir Jondal, gruppe 8, 1 due 
Walter Kilvik, gruppe 1, 1 due 
Martin Sævareid, gruppe 14, 1 due 
Hugo Rasmussen, gruppe 1, 1 due 
 
Til sammen 25 duer 
 
Reserver som rykker inn etter tur, hvis 
noen av de ovenfor må trekke seg:  
Kjell Ellefsen, gruppe 1, 1 due 
Team Eventyr, gruppe 3, 1 due 
Øyvind Enerstad, gruppe 3, 1 due 
Birk Håland, gruppe 8, 1 due 
 
For NBF 
Per-Kristian Hansen 
Sekretær 
 

�������������������� ���� 

�����������������

�!�� ��� 

NBFs VM-lag 2009 
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Den 31. Brevdueolympiade ble 
arrangert i Dortmund i Tyskland 
den 15. til  18. januar 2009.Som 
delegat for Norges Brevdueforbund 
hadde jeg den glede å representere 
vårt forbund under denne brevdue-
olympiaden. Fra vårt forbundsstyre 
var vi også representert ved Jonny 
Heimark Olsen. 
 
 
Tekst: Tom Corneliussen 
Foto: Jonny Heimark Olsen 
 
 
Dessuten var også vår kasserer 
Torleif Asheim og brevduedommer 
Gunnar Hatlelid tilstede under hele 
arrangementet. Det tyske forbund 
feiret samtidig med olympiade-
arrangementet sitt 125 års jubileum. 
Arrangementet var fantastisk med 
sportsvenner samlet i og rundt 
Westfahlenhalle i 3 dager til ende. 
Mange land var samlet til FCI-
kongress og utstilling, både nasjonalt 
og internasjonalt. Dessverre var ikke 
Norge representert på utstillingen, 
men det Danske Brevdueforbund var 
representert med duer på olympiade-
utstillingen. 

Norske delegater blir ønsket 
velkommen i rådhuset. 

Norske delegater sammen med 
borgermesteren i Dortmund. 
 
Torsdagen 
Det hele startet allerede på torsdag 
med mottagelse hos borgermesteren 
av Dortmund i byens Rådhus. Alle 
lands delegater var invitert til denne 
velkomstmottagelsen. Senere på 
torsdagskvelden ble det arrangert en 
velkomstfest. Her var det også 
premieutdeling for de internasjonale 
”Grand-Prix”-flygningene. Martha Van 

 

Delegater fra det kinesiske 
brevdueforbundet. 

Gunnar Hatlelid foran messehallen i 
Dortmund. 

Tre norske duefuter inne i 
messehallen. 
 
Geel fra Holland, er ansvarlig for 
sportslige denne delen av FCI-
virksomheten, og med sin 
språkkyndighet ledet hun denne 
seremonien på en flott måte. 
 
Fredagen 
På fredag åpnet Olympia-utstillingen, 
og mange intresserte strømmet til 
Westfahlenhalle, som var sentrum for 
begivenhetene denne langhelgen.  
Denne dagen var det også en FCI-
kongress, og her ble alle de innstilte 
medlemmer gjenvalgt i de forksjellige 
komiteer. Fredag kveld ble det 
arrangert en stor vennskapsaften med 
et bayersk showprogram. Stor 
stemning med god anledning til å 
stifte bekjentskap med 
brevduekollegaer fra andre nasjoner. 
 
Lørdagen 
Lørdag er den store publikumsdagen 
når det gjelder messe, auksjon og 

 
 
 
 
 
 

 
 
utstilling. Enormt mange mennesker 
strømmet til Westfahlenhalle for å ta 
del i arrangementet. FCI arrangerte 
også et seminar på lørdag 
ettermiddag, som tok for seg 
veterinære problemstillinger. Det ble 
fokusert mye omkring situasjonen 
med paramyxoviruset. Det ble 
vektlagt at man fremdeles må være 
nøye med å vaksinere våre  brevduer 
slik at vi kan opprettholde våre 
kappflygninger. Lørdag kveld ble det 
arrangert en stor gallamiddag med 
internasjonalt showprogram og med 
innendørs fyrverkeri. Dette va en 
spektakulær og minnerik kveld. 
 
Søndagen 
Søndag ble det holdt avskjedslunsj for 
utenlandske delegater med 
gaveoverrekkelser. Det norske 
brevdueforbundet skjenket en 
glassbolle med NBF`s logo inngravert 
til det tyske forbund ved president 
Horst Menzel, samt blomster til hans 
frue, Annemie. I avskjedshilsenen til 
det tyske brevdueforbund uttrykte jeg 
en spesiell hilsen for at presidenten 
og hans frue var tilstede på vårt 
landsmøte i Kristiansand 2008. 
 

På messeområdet var en lettkledd 
jente kroppsmalt i fargene til en due. 
Dette gjorde inntrykk på flere av de 
tilreisende brevduemenn. 
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Preben Mørk i gruppe 10 leste en 
artikkel i et i et amerikansk 
fagtidsskrift. (se vedlegg). Han har 
forsøkt å lage et resymé av  
innholdet og samtidig forsøkt å 
forenkle den svært teknisk pregede  
ordbruken. (red.) 
 
Det er vel kjent at trekkfuglenes 
evne til å navigere over store 
avstander skyldes at de er istand til 
å utnytte jordens magnetiske felt.  
Som de fleste duefuter vet er det 
for brevduenenes vedkommende i 
tillegg foreslått at de kan benytte 
solens posisjon, ultrafiolett lys (når 
det er skyet), lavfrekvente ekko (fra 
fjelltopper eller spesielle 
terrengformasjoner) og til og med 
luktesansen for å finne hjem. 
 
Tekst: Preben Mørk 
Illustrasjon: www.discovery.com 
 
En analog kompassnål 
Nøyaktig hvilke mekanismer fuglene 
bruker for å bestemme sin posisjon og 
videre flygeretning med utgangspunkt 
i magnetiske kraftlinjer er imidlertid 
fremdeles et uløst problem. Den 
enkleste teori og 
vanligst aksepterte 
forklaring på 
hvordan fuglene 
kan velge riktig 
retning er vel at 
magnetittkrystaller 
i fuglens nebb, en 
analog 
kompassnål, stiller 
seg inn parallelt 
med kraftlinjene 
og derved 
fungerer som en 
retningsindikator. 
En viktig 
innvending mot 
denne forklaring 
er at en ikke kan 
forklare hvordan 
signalene 
overføres fra 
”kompasset” til 
fuglens hjerne, 
idet en ikke 
har klart å 
etablere en klar anatomisk forbindelse 
mellom magnetittkrystallene og 
nervesystemet i fugler.  
 
Radikalkjemi hypotesen 
I de senere år har imidlertid en gruppe 
britisk/amerikanske forskere ”blåst liv” 
i en teori fremsatt i 1970 årene,  kjent 
som ”radikalkjemi hypotesen”. Den 
ble  nylig omtalt i tidsskriftet Chemical 
& Engineering News, Am. Chem. Soc,  

 
(12. mai 2008, s.46) Denne 
hypotesen postulerte at fuglenes evne 
til å motta informasjon fra jordens 
magnetfelt kunne forklares ved  
dannelse av en type kjemiske 
forbindelser som betegnes ”radikaler”. 
Radikaler, som gjerne dannes parvis 
og vanligvis har meget kort levetid, er 
molekyler som har et fritt, reaktivt 
elektron i ytre skall. (Som en digresjon 
kan nevnes at radikaler ansees for å 
være hovedansvarlig for 
aldringsprosessen hos mennesker og 
at tilstrekkelige mengder E-vitamin,  
som uskadeliggjør slike radikaler, må 
inntaes av de som ønsker evig 
ungdom). 
 
Fornyet interesse 
En viktig grunn til at hypotesen ikke 
fikk særlig oppslutning var at man 
aldri hadde kunnet påvise at radikal-
par reaksjoner kunne påvirkes av så 
svake magnetiske felter som jordens. 
Den fornyede interesse i overnevnte 
hypotese oppsto da man i år 2000 
oppdaget at oppførselen og 
egenskapene til radikalpar dannet fra 
et kjemisk modellsystem ble 

målbart påvirket av jordens 
magnetiske felt. Radikalene forsvinner 
nemlig ved å reagere videre etter en 
av to mulige mekanismer. Det viste 
seg at den relative mengde av de to 
produkter som dannes endres i 
nærvær av et magnetisk felt. Og 
kjemiske stoffer er jo noe (selv) en 
fuglehjerne er istand til å registrere.  
 

 
Bredbånds radiosignaler 
Og nå ble hypotesen interessant fordi 
fuglenes øyne inneholder et såkalt 
fotoreseptor-protein (cryptochrome). 
Når lys treffer øyet vil det derfor 
dannes spesielle organiske radikalpar  
på netthinnen, og flere forskere hadde 
tidligere vært inne på tanken om at 
disse kunne være den biologiske kilde 
som gjorde det mulig for fugler å 
motta ”magnetiske signaler”.  
I 2004 ble det så observert at 
bredbånds radiosignaler (med lange 
bølgelengder) kunne ødelegge 
rødstrupens evne til å orientere seg 
ved hjelp av magnetisme. Energien i 
disse radiosignalene var av samme 
størrelsesorden som den energi som 
var nødvendig for å endre radikalenes 
reaksjonsforhold, men ikke stor nok til 
å påvirke magnetittkrystallenes 
orientering, dvs. ”kompassnålens” 
retning.  
 
Uoppklarte spørsmål 
Radikalkjemi-hypotesen står riktignok 
fremdeles overfor en rekke 
utfordringer og uoppklarte spørsmål, 

så det er nok et 
langt stykke igjen 
før den eventuelt 
vil bli allment 
akseptert.  Men 
tilhengerne peker 
bl.a. på at 
jordens 
magnetiske felt 
har flere målbare 
komponenter, 
som retning, 
styrke og 
inklinasjon 
(helling), og at 
disse kan bidra 
med ulike 
komplimentære 
mekanismer som 
i sum gir 
trekkfugler (og 
brevduer) den 
nødvendige 
informasjon. La 
meg tilslutt 
understreke at det 
korte resymé som 
her er gitt i beste 
fall representerer 

en sterkt forenklet fremstilling av 
hvordan en ved  hjelp  
av meget komplekse fysikalsk-
kjemiske teorier kombinert med 
biologisk kunnskap forsøker å 
klarlegge hvilke mekanismer som 
ligger til grunn for trekkfuglenes evne 
til å navigere over avstander på 
tusenvis av kilometer. 
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Danmark viste seg fra sin beste 
side da jeg og min familie var 
turister sommeren 2008. Varmt og 
godt vær, lange hvite strender, god 
mat og drikke, barnevennlige 
parker og sist men ikke minst 
hyggelige mennesker. 
Brevdueholderne Hillerød 
Brevdueforening og Poul Erik 
Meulengracht var slett ikke noe 
unntak. 
 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Mathias Corneliussen Løvvik 
og Lars Corneliussen 
 
 
Poul Erik Meulengracht 
Jeg har kommet over navnet Poul Erik 
Meulengracht ved flere anledninger i 
mine møter med brevduesporten. For 
det første har jeg jo lagt merke til de 
fremragende resultatene Poul Erik har 
levert opp gjennom årene. Han har 
lenge hevdet seg i toppen i de danske 
mesterskapene, sågar i de 
skandinaviske mesterskapene. I det 
sistnevnte mesterskapet har det jo 
også blitt plass på toppen av 
seierspallen. For de som har fulgt 
med i de danske brevduebladene har 
man jo også fått med seg at Poul Erik 
har vært meget aktiv i DdBs 
bestyrelse og drift. Det viste seg også 
at han var en ivrig leser av det norske 
tidsskrift, og etter en av mine 
lederartikler, henvendte Poul Erik seg 
til meg. Han hadde også vært inne på 
tanken om en pålitelighetsklasse, der 
medlemmet med høyest 
hjemkomstprosent ble premiert. Han 
hadde ikke bare vært inne på tanken, 
han hadde drevet litt statistisk 
forskning på dette, som han 
presenterte for meg. Ved mitt besøk til  

 
 

 
DdBs årsmøte i 2008 fikk jeg en rask 
snakk med Poul Erik om dette. Da jeg 
i min sommerferie holdt hus kun tjue 
minutter unna Poul Erik, var valget 
klart: Jeg må jo ringe han! 
 
Hillerød Brevdueforening 
Poul Erik ønsket meg hjertelig 
velkommen til både 
brevdueklubbhuset og hjemstedet. 
Det skulle være innsetting i 
klubbhuset den samme dagen, og det 
ville jeg gjerne ha med meg. I 
klubbhuset til Hillerød 
Brevdueforening var medlemmene 
allerede i full sving med innsettingen. 
De delte klubbhus med en annen 
brevdueklubb fra det samme området. 

Klubbhuset var 
vertikaldelt på midten,  
med en dør i mellom 
de to klubbenes rom. 
Det gikk ikke lang tid 
før jeg sto med en øl i 
hver hånd. En fra hver 
av de to foreningene, 
og et klapp på 
skulderen og ”nå må 
du bare hygge deg, 
og fotografere og 
spørre om hva det 
måtte være”. En av de 
tingene jeg først la 
merke til ved 
innsettingen var at 
alle de deltagende 
medlemmene i 
klubben hadde hver  

 
 

 
sin funksjon ved innsettingen. Alle var 
aktivisert, og alle følte de hadde en 
funksjon. Tre personer satt inn duer, 
med unntak av sine egne, og to 
personer sto for det datatekniske med 
utskrift av konstateringsutstyrslister. 
To andre bar og gjorde rent 
transportkurver, mens to plomberte og 
skrev plombeskjema. Det vakreste 
ved det var at ingen av dem virket 
stresset. De hadde den beste tid i 
verden. På klubbhusets vegger hang 
det oppslag med DdBs 
slippreglement, og diverse 
premiestatutter. Dessuten skule hver 
klubb ha en kontrollkomité bestående 
av seks - ja 6 – personer. Her var 
ingen ting overlatt til tilfeldighetene. 
 
Totalisatorspill 
Etter hvert som de praktiske tingene 
var unnagjort i forbindelse med 
innsetting, begynte stemningen å 
stige med spøk, latter og 
vennskapelig konkurranse instinkt. 
Poul Erik kunne fortelle meg at 
Hillerød Brevdueforening fremdeles 
holdt på med brevduetotalisator. De 
hadde ominnredet en gammel  
husvogn til å bli en spillebod for 
brevduegamblere. Den rullet ned på 
torget i Hillerød en gang i uken i løpet 
av sommerhalvåret. På utsiden av 
veggen til campingvognen var det 
innfelt 12 små bur med pleksiglass 
foran. Her skulle de 12 brevduene 
som man kunne spille på sitte til 
utstilling. Medlemmene i Hillerød 

-+�	���#�	������&����)���-��,��.��$�����/0��

Poul Erik Meulengracht  og formann i Hillerød 
Brevdueforening foran foreningens ”Brevduebane”. 

Noen av medlemmene i Brevdueforeningene ”Hillerød” og ”Grib” utenfor 
klubbhuset og innsetningslokalet. 
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Brevdueforening lagde selv program 
der de fant på kjælenavn for de 
aktuelle 12 duene. Innbyggerne i 
Hillerød kunne spille på duer som 
”Rapido” eller ”Rødhette”, og 
programmet inneholdt informasjon om 
redekondisjon og tidligere meritter. 
Det spillbare slippet var kun fra en 
avstand på snaue 50 kilometer, og 
alle duene skulle til samme sted, så 
det var raskt gjort å gjennomføre. 
Kanskje en idé for ildsjeler i Norge? 

 
 
På slagbesøk 
Jeg takket for meg på klubbhuset til 
Hillerød, og gjorde en avtale med 
Poul Erik at jeg skulle komme innom 
hans hjem og dueslag neste dag.  
Hjemme hos Poul Erik var han 
allerede i gang med å vente på duer, 
mens hans kone Birgit dekket på et 
herlig lunsjbord til min familie og meg. 
Før lunsjen skulle inntas måtte vi jo 
selvfølgelig en tur innom dueslagene, 
og her ble vi presentert for noen 
virkelig robuste avlsduer på avlslaget. 
Poul Erik setter duer på avlslaget etter 
at de selv har prestert på flygninger. 
På gulvet gikk det en ternet hannunge 
og en blå hunnunge som Poul Erik 
løftet opp mens han blunket med øyet 
til meg. Det var ikke kommet noen 
duer enda da vi satt oss til bords for å 
spise, men som den duemann Poul 
Erik er, tittet han stadig ned til 
dueslaget for å se om det var kommet 
hjem en fra Sverige-slippet. 
Schäferhunden hans fulgte også godt 
med på Poul Eriks rastløse speiding 
mot horisonten. Etter en lenger og 
hyggelig duesnakk måtte vi sette 
snuten mot Norge, og på vei ut døra 
har Poul Erik en overraskelse på lur. 
”Jeg fikk disse eggene fra min 
klubbkamerat Carsten Petersen”. 
Eggene var pakket inn med stor 
omhu, og på esken de var pakket inn i 
sto det: ”til Norge”. Jeg retter en stor 
takk til Hillerød brevdueforening, 
Carsten Petersen og sist men ikke 
minst Poul Erik og hans frue for en 
fantastisk gjestfrihet. Jeg gleder meg 
til neste sommer jeg holder ferie i 
Danmark.   

 
 
 
Vi var heldige med været i ferien, 
og hjemme var duene ferdige med 
slippsesongen. Men hva er vel en 
ferie uten og besøke et dueslag? Vi 
hadde avtalt med Erik Waaler om å 
besøke han og Anette Helgesen. 
 
Tekst: Terje Hjelmaas 
Foto: Nina Elin Haga 
 

Undertegnende, med min kjære Nina 
Elin Haga, min mor Anne Helen, mine 
sønner Sindre og Stig var på ferie i 
Hvaler. Nærmere bestemt så var vi på 
Sandbakken, hvor vi var så heldige å 
leie en flott leilighet gjennom jobben 
min i Nettpartner. Erik Waaler og 
Anette Helgesen holder til på Rolvsøy 
utenfor Fredrikstad, så det var 
omtrent 40 min. kjøring fra 
Hvaler. Min mor passet ungene, så vi 
var klare for en duekveld.  
 
God mottagelse 
Vi ble godt mottatt, og etter 
ankomsten satt Erik oss godt inn i 
duene sine. Det må sies at her var det 
mange flotte inndivider. Ikke rart de 
har vært Norgesmestre. Vi fikk også 
sett det nye ungdueslaget som lå flott 
til med utflygning høyt opp på veggen. 
Erik er som han selv sier en 
treningsnarkoman med duene, så 
ungene hadde allerede vært av gårde 
på utallige treningsturer og nærmet 
seg toppformen. Vi tar av oss hatten 
for treningsarbeidet Erik og Anette 
nedlegger hvert år. Etter at vi hadde 
studert ” Vallhall ” (SBUs beste 
essdue i 2006 ) og noen andre 
nydelige avlsduer, var tiden kommet 
til og sette oss ned for å ta en øl eller 
to. Erik og Anette hadde akkurat vært 
i Danmark så ølen var på plass. De 
hadde planlagt grilling, og det ble et 
kjempemåltid de stelte i stand for oss. 
Vi koste oss med mat og drikke utover 
kvelden og som dere kan se av  

 
 
 
bildene hadde vi en kjempeflott 
duekveld. Det ble også fortalt mange 
artige duehistorier. Så neste gang, 
Erik og Anette, er det vår tur til å varte  
opp dere. Dermed så håper vi dere 
snart tar turen ned til det blide 
Sørland og hilser på oss. Takk for en 
kjempe fin kveld. Hilsen Terje 
Hjelmaas og Nina Elin Haga. 
 

 

På bildene: 
Øverst: Erik Waaler og Anette 
Helgesen i lystig lag. 
I midten: Det nye ungdueslaget med 
utflygning høyt oppe. 
Nederst: Nina Elin Haga koser seg. 
 
 
 

P E Meulengracht  og L Corneliussen 
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Denne teksten er en fortsettelse av 
Svein Arne Rosendahls tekst fra 
nummer 8 i 2008. (red.) 
 
 
Tekst: Svein Arne Rosendahl 
 
Løsningen på problemene 1 
For slipp i fjellet ser jeg ingen 
forbedringstilitak ift. nye 
slippestasjoner men langs kysten har 
jeg forslag som det er grunn til å teste 
ut. Gruppe 8 slipper duer fra Hellesøy 
(200 km) som ligger nordvest for 
Bergen, helt ytterst mot havet. Gruppe 
6 slipper duer fra Vigrestad (200 km) 
som ligger sør for Stavanger. Når jeg 
kikker på resultatene har gruppe 8 
markant bedre resultatliste enn det 
som er tilfelle for gruppe 6 over 
tilsvarende avstand. I dette tilfellet 
finnes det rikelig med statistisk 
materiale så det er ikke rom for 
statistiske feilmarginer. Jeg har en 
teori om årsaken som går på at 
Hellesøy ligger så langt vest i havet 
som det praktisk talt er mulig å 
komme i bergensområdet. Det jeg 
kjenner til hekker vandrefalken stort 
sett i fjorarmer altså ikke helt i 
havgapet, av den grunn har gruppe 8 
sine duer en mer falkevennlig fluktrute 
enn det som er tilfellet for gruppe 6.  
Gruppe 6 har i 2007 sluppet en gang 
fra Vigrestad og 3 ganger fra et nytt 
slippested (Orre) som ligger ca. 7 km. 
lengre vest, i praksis så langt vest på 
Jæren som det er mulig å komme. Til 
sammenligning ligger Hellesøy ca. 9 
km. vest for Orre, av den grunn vil 
begensduene fra Orre ha en mer 
østlig fluktrute enn Stavangerduene 
fra Hellesøy. Utfra den trykte 
resultatlisten ser det ut som at 2 av 3 
forsøk fra Orre har gått bra mens det 
siste slippet har gått omtrent slik 
Vigrestad har gått de siste årene, 
medlemmer som jeg har snakket med 
bekrefter også dette inntrykket. Jeg 
ser på slippeplanen til gruppe 6 for 
2008 at Vigrestad er utgått i sin helhet 
til fordel for Orre, det blir interessant å 
sjekke tendensen fra 2007 om Orre 
fortsatt er bedre enn Vigrestad. En 
utfordring i Stavangerregionen og 
sørover er at norskekysten dreier 
østover slik at det er ikke mulig å  
slippe like langt vest med fast grunn 
som Orre fra lengre avstand. 
Jeg ser på slippeplanen til gruppe 6 
for 2008 at det tidligere slippestedet  
fra Langevåg er flyttet ca. 2 km. 
lengre vest til Eidesvik. Denne 
endringen er liten og det kan lett  
argumenteres for at det ikke har en 
effekt, det kan og være vanskelig å 
analysere en bedring på Eidesvik  

 
fremfor Langevåg da Langevåg er en 
stasjon som stort sett har gått veldig 
bra. Jeg mener at dette er et klokt 
grep, 2 km. lengre vest betyr at 
fluktruten til duene går 2 km. lengre 
vest for Reksteren og fjellkjeden på 
Stord der vi vet at det er problemer for 
duene. Jeg har et forslag som går på 
å teste ut slipp fra Utsira, for å teste ut 
om det gir bedre resultat enn tilfellet 
er fra Karmøy og Eidesvik. Utsira 
ligger 16 km. vest i havet for vestligste 
punkt på Karmøy og er ca. 30 km. 
lengre enn Eidesvik. (Det går ferge 
med flere daglige avganger fra 
Haugesund). Direkte fluktrute fra 
Utsira betyr at de første vil første ca. 
60 km av fluktruten gå over åpent 
havstrekk, noe som jeg mener er en 
fordel fordi det finnes ikke hekkende 
vandrefalk i havet. Jeg tror av den 
grunn at slipp fra Utsira vil bli det 
beste slippestedet til gruppe 5 og 
gruppe 6. Hvis gruppene er villig til å 
teste dette kan vi analysere 
resultatene etterpå. 
 
Løsning på problemene 2 
Slipp fra Vigrestad 1 juni 2002 sendte 
jeg 24 duer på slipp, alle 24 duene 
kom hjem og den siste ca. 20 minutt 
etter den første. Jeg har i likhet med 
mange andre duefolk opplevd 
lignende resultater men dette skjer 
sjeldnere og sjeldnere i  
Bergensregionen. Dette er en 
opplevelse som etter min mening 
burde vært normalsituasjon når 
avstanden er 200 km. Den eneste 
gang jeg har opplevd noe lignende 
etter 2002 er i 2005 da jeg i lag med 
noen andre brevdueentusiaster  
prøvde slipp fra Nordsjøen som et 
privat initiativ. Jeg nevner: 
Den 23 juli sendte jeg 19 duer fra 170 
km (N61-5  E2-28) og samtlige duer 
kom hjem kort tid etter første flokken. 
Den 2 august sendte jeg 33 duer fra  
188 km (N61-10  E2-11) og 30 duer 
kom hjem kort tid etter første flokken. 
Disse resultatene er betraktelig bedre 
enn det gruppe 5 og gruppe 6 har 
erfart siste 10 år. Det er skrevet en 
omfattende rapport som beskriver 
resultatene fra samtlige trenings og 
slippavstander og denne er distribuert 
blant annet til NBF i tillegg til gruppe 5 
og gruppe 6. Jeg er forundret over at 
det ikke er vist større interesse for å 
teste dette ut mer omfattende. 
De senere årene har sørlands- og  
østlandsgruppene dreid slippeplanene 
sine til å fly sørover fra Danmark og 
Tyskland med glimrende resultat. 
Årsaken til at resultatene bedrer seg 
når slippeplanene dreies mot åpent 
hav og Danmark er at falken har  

 

etablert seg langs kysten og etter 
hvert på det indre Østland, slik at det 
oppstår problemer også på slipp fra 
nord. Når Sørlandsgruppene slipper 
duer fra Danmark er havstrekket ca. 
130 km og det er ikke noe problem så 
lenge været er bra. Vestlands-
gruppene har lang og god erfaring 
med slipp fra Danmark. Slipp fra Vest-
Danmark (Heltborg, Holstebro, 
Esbjerg etc.) fungerte greit når været 
var bra og da snakker vi om en 
fluktrute som gir et havstrekk på ca. 
200 km. Årsaken til at disse 
slippestedene ikke fungerer i dag er 
pga. falkeproblemer siste 270 km som 
går over landområder i norge med 
stor falkeplage. Jeg ser at det er 
enklere og sannsynligvis billigere å 
arrangere transport langs landeveien 
enn til havs men det er rikelig med 
muligheter for å få til transport til havs 
hvis en ønsker det. Jeg ser at å få en 
båt til å kjøre 200 km. vest blir dyrt 
dersom den som kjører skal ha 
timelønn + drivstoff men det kan 
tenkes at det er mulig å få til en 
dugnadstransport også til havs. Et 
alternativ til slipp rett til havs kan være 
å sende en transport 20 km. vest for 
eksempel Orre? Eller Bømlo? 
 
Erfaringer rundt slaget oppsummert: 
- Dersom ditt slag er plaget med falk må 
du ikke slippe ut duer i ”farlig fint vær”.  
- Yt ekstrem forsiktighet om våren når 
duene er sårbare for anstrengelser. Hold 
duene inne dersom du er usikker på om 
været er ”trygt”. 
- I overskyet vær med rolige vindforhold 
går det som regel greit. 
Slipperfaringer oppsummert: 
- Unngå dueslipp i juli/august. (Ragnar sitt 
innlegg) 
- Det nest beste været med overskyet og 
rolige vindforhold er å foretrekke fremfor 
”farlig fint vær”. 
- Unngå slipp tidlig om morgenen eller like 
etter at været har bedret seg. 
- Samarbeid mellom gruppene om felles 
slippesteder. 
- Flytt fastlandsslippesteder så langt vest 
som mulig. 
- Slipp duer over havstrekk der det ikke 
finnes vandrefalk. 
 
sportslig hilsen og lykke til med sesongen, 
S A Rosendahl (for tiden passiv medlem) 
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Dommerklubben avholdt sin årlige 
samling og årsmøte på Letohallen 
1. og 2. november 2008. Det deltok 
6 dommere- 2 var forhindret. Jan 
Johansen som nok i flg. ham selv 
har satt strek for videre dømming, 
ble invitert til samlingen ikke minst 
for de gaver og gaveduer han har 
gitt til dommerklubbens auksjoner 
opp gjennom årene. Det deltok 
ingen observatør fra NBF`s styre 
denne gang. 
 
På årsmøte ble J. I.Våge gjenvalgt 
som formann og som ny kasserer ble 
valgt H.A. Fjelltun. 
H.A. Fjelltun erstatter H.U.Jensen 
som har vært en god kasserer for 
dommerklubben i mange år. Styret 
består for øvrig av K. Ellefsen som 
sekretær og R. Jørgensen som 
styremedlem. Sportslig utvalg- valgt i 
2007 for 3 år består av J.I.Våge, 
H.U.Jensen og T.Corneliussen 
 
Her er de viktigste vedtak og 
uttalelser fra møte: 
 
I årsberetningen går det fram at 
dommerklubben deltok på i alt 5 
gruppeutstillinger der 6 grupper var 
med. Disse gruppene avholdt 
utstillinger i 2008: Gr. 1,2,3,7,9, og 16 
med ca. 400 duer. Antall 
gruppeutstillinger og bedømte duer er 
omtrent som i 2007, men lavere enn i 
tidligere år. Man savner spesielt gr. 5 
og 6 i Bergen. I disse gruppene ble 
det bare avholdt 1 foreningsutstilling i 
Os BK i 2008.  På landsutstillingen i 
Kristiansand ble det påmeldt i alt 221 
duer. Forsøk med å arrangere en 
åpen klasse økte ikke antall duer i 
nevneverdig grad. På landsutstillingen 
dømte K.Ellefsen, J.I.Våge og R. 
Jørgensen 
 
Vedrørende spørsmål om kurs og 
rekruttering kom årsmøte fram til at 
interessen for denne delen av 
hobbyen vår er meget dårlig, kfr. siste 
annonse i tidsskriftet der det ikke kom 
noen tilbakemeldinger. 
Dommerklubben føler et absolutt 
ansvar for dette og vil pånytt spørre 
de kandidater som har gått kurs  om 
de er interessert i å fortsette med 
henblikk på prøve.  
 
Dommerklubben støtter 
Bergensgruppenes forslag om åpen 
klasse på landsutstillingen ikke minst 
på grunn av store tap blant 
flygeduene våre i 2008. Åpen klasse 
for hanner og hunner må være for 
duer over 2 år og antall i klassene må  

 

 
helst ikke overstige 80 duer som er 
begrensningen pr. dommer. 
 
Det ble på årsmøte vedtatt at 
regnskapet for 2008 må revideres av 
NBF`s revisorer. Revidert regnskap, 
årsberetning og sakslisten fra 
årsmøte vil bli distribuert til gruppene 
via NBF. Det ble fra tidligere kasserer 
uttalt at det var blitt mindre inntekter 
fra utstillinger og etter hvert større 
utgifter i forbindelse med 
landsutstillinger der dommerklubben 
dekker opphold og reiser for 3 til 4 
dommere. Han mener det derfor er 
grunnlag for økning av gebyrer som 
har vært uendret i mange år.  
 
Gebyrer fra 2009: Gebyret pr. bedømt 
due økes fra kr.12.- til kr. 15.- mens 
gebyr pr. dommer opprettholdes. Ved 
landsutst./ gr.utst. betales det da kr. 
1.000.- pr dommer og kr. 15.- pr. 
bedømt due. Maks. 80 duer pr. 
dommer kan fravikes ved 
landsutstilling. Ved lokale 
foreningsutstillinger betales det kr. 
15.- pr. bedømt due + reisekostnader 
til dommer. 
Alle gebyrer sendes til H.A. Fjelltun, 
Grimseidåsen 11, 5239 Rådal – 
kto.9521.55.42824. 

 
NBF`s Dommerklubb 
K.Ellefsen (sekr). 
 
 

Prenumeration / 
Abonnement på 
Tidsskriftet 
Svensk 
Brevduvesport 
2009 
 
För endast 250:- sv 
kr 
 
Svensk Brevduvesport 
Att: 
Lennart Sörensson 
Hörnbogatan 13 
212 32 Malmö 
 
E-post: 
lennart63@netatonce.net 
 
Banknr 8079-6 73976729-1 
IBAN SE53 8000 0807 9607 
3976 7291 
SWEDSESS 
Glöm ej uppge namn och 
adress! 
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Øyvind Enerstad sender en liten 
rapport over gruppe 3 sine slipp i 
2008. Det skulle vise seg at 
slippene i år bestod av stort sett 
greie turer for våre kjære duer, men 
selvfølgelig er det også denne 
sesongen enkelte unntak.  
 
Tekst: Øyvind Enerstad 
Foto: Linda Lian 
 
De fleste av medlemmene sliter noe 
med hjemkomsten, men stort sett er 
nok alle fornøyde. Det ble mange 
vinnere av både enkeltslipp så vel 
som mesterskap, noe jeg syntes er 
veldig bra for hele gruppa. Det 
skjerper nok sansene hos de fleste. 
Bildene er fra den årlige festen i regi 
av Lyn Brevdueforening.                                                   
 
Aalborg 31. mai, 179 duer 
Sesongen startet med Aalborg 31. 
mai, 179 duer fikk 6m/sek medvind 
østlig. Vinneren fløy 1591 m/sekunder 
og tilhører Ø. Enerstad. Svein og 
Ingebjørg tar de to neste plassene: 
1. 07-1869 u Far, etter 255 H 
Jørgensen Mor, J D Wilde via S Olsen 
2. 07-2262 a en ren J D Wilde 
3. 06-2511 u Far Johs Markusen Mor 
egen stamme 1430 linjen 
  
Aalborg 7. juni, 268 Duer.  
Det var igjen Aalborg. Det ble gode 
hastigheter 1367m/min med god 
hjemkomst. H Herlofsen tar de 3 
første plassene: 
1. 06-2226 a en Jansen/Meulemans  
2. 06-2240 u etter keiserparet fra R 
Venus 
3. 06-2290 a igjen en Jansen/ 
Meulemans                    
 
14. juni, Skanderborg, 91 duer 
Dette har tidligere vært en god stasjon 
for hele gruppa, noe det også ble 
denne gangen. Her ble det gode 
hastigheter 1267m/min, samt gode 
hjemkomster igjen. Herlof tok nok en 
gang de 3 første plassene 
1. 06-2240 u dette er en Debieve/gml 
stamme/Jansen 
2. 06-2263 a  en Flor Engels/Debieve 
3. 07-2000 u  en ren Jean Claud 
Debieve                                                                                              
 
22. juni, Hjørring 1 og Hjørring 2 
Her slipper vi Hjørring for første gang. 
Det ble både Hjørring 1og 2 siden 
Padborg ble avlyst. Det ble 2 
brukbare slipp. 
 
Hjørring 1, 122 duer  
Her vinner Arild Berg 1055 m/min, 
foran Svein og Ingebjørg 1 og 2. 

 

 
1. 07-2611 a dette er en V-Brande/D-
Bath,R-Venus, J-Arden 
2. 07-2262 a en ren Jef de Wilde 
3. 05-1405 a bror til 2511 fra Aalborg 
31/5. 
Hjørring 2, 35 duer.  
Her tar jaggu Arild de 3 første 
plassene. Meget bra Arild! Her 
dominerer nok det gamle blodet til 
Arild, duer som går igjen i flere 
generasjoner. 
1. 05-1811 a  Gammel stamme 
2. 07-2613 u   Jansen/S V Bremen 
3. 07-2635 u   Gammel stamme                                                                            
 
28. juni, Skanderborg og Hjørring 
Dobbelslipp også denne helga, noe vi 
i gruppe 3 setter stor pris på. Det blir 
å vente på duer utover hele dagen, 
noe undertegnede syntes er enormt 
spendende og motiverende. 
Stasjonene denne helga var Hjørring 
og Skanderborg. Det kan virke som 
Arendal/Grimstad har en liten fordel 
fra Hjørring akkurat som Lyn 
(Kristiansand) har fra Aalborg. Team 
Tromøy med Geir Erling Birkeland i 
spissen tar de 3 første plassene med 
åringer. Moro for teamet etter et 
trøblete 2006. Resultatene blir da slik: 
Hjørring, 77 Duer, 1088 m/m: 
1. 07-2701 a  gammel stamme hua 
Petra/ luleåhua til Herlof 
2. 07-2893 a   Jansen/ S V Bremen 
3. 07-2693 a   dette også med Petra 
bak i stamtavlen. 
Skanderborg  106 Duer  1182 m/m 
Storeslem til Herlof , gratulerer. 
Skanderborg ser ut til å være en god 
stasjon for den noe eldre, men dog 
spreke karen fra Søgne. 

 

 
1. 06-2186 a  S V Bremen/Dewert 
2. 06-2226 a   Janssen/ Meulemans 
3. 07-2048 a  Werweilen/Janssen 
 
5. juli, Hjørring/Hamburg 
Her skulle det vise seg at andre 
medlemmer både i Arendal/Grimstad 
og Lyn skulle melde seg på 
resultatlistene. Steinar Berntsen 
”Team Eventyr” tar de 2 første 
plassene med Dagfinn Iversen på 
tredje, fra Hjørring. Etter en noe treg 
start på sesongen, får Steinar et hint 
om å sette duene på system. Dette 
skulle vise seg å bli et smart grep, 
duefuten fra Lillesand stikker dermed 
av med 3 av de siste 5 slippene. 
Meget imponerende. Når vi spør 
Steinar om duene, får vi alltid til svar 
at det er ut av noe av det bedre. 
Hjørring 77 Duer 1177 m/m 
1. 07-2647 u Ut av det beste han har 
2. 07-2651 a Sikkert noe av det bedre 
3. 07-2166 a Dagfinns gamle 
Imbrecht-blod.  
  
Hamburg slippet blir en del tøffere, 
lave hastigheter og dårlig hjemkomst. 
Her stikker den tidligere storflygeren 
Kai Wiggo Berger av med 
førsteplassen. Jeg vet at Kai Wiggo 
setter stor pris på de lange 
flygningene, så dette var veldig 
morsomt. Han vinner slippet med 1 ½ 
time til neste due, med en to 
årsgammel Maternehu. Dette er duer 
som stammer tilbake på DDB sine 
importer på 60 tallet. H. Herlofsen 
stikker av med de to neste plassene, 
gratulerer til begge. 
(Fortsetter på side 14) 
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Finale lørdag 12 september 2009
One Loft Race Larvik tilbake i 2009!!
Larvik og Telemark Brevdueforening har gleden av å invitere til One Loft Race i vårt ny OLR dueslag 
som ligger idyllisk til ved munningen av Lågen.  Vi håper så mange som mulig ønsker å delta. 
Arrangementet vil gå parallellt til årets SBU konkurranse med dueunger fra de toneangivende slag i 
Skandinavia. Så her er mulighten til å teste ungduekvaliteten mot de beste!

Hele 60% av påmeldingsavgiften går ut til premier, resten til drift (fôr, tilskudd, trening, pass) av 
arrangementet. Vi håper på inntekt fra auksjonen.  Premiebeløpene er avhengig av antall påmeldte 
duer, og vil etterhvert bli lagt ut på www.larvikOLR.no sammen med annen informasjon om 
arrangementet. Vi vil etterstrebe å hente inn essduepremier fra sponsorer og partnere. Det blir tre 
slipp (100, 100 og 200 km), inkl. finalen.Vi har valgt å avvikle finalen på ca. 200 km avstand. 
Slippstedet for finalen vil avgjøres etter vårens erfaringer med slipp fra Syd-Sverige. Etter finalen 
lørdag 12 september vil dueungene auksjoneres, hvor beløpet tilfaller arrangør. 

Innlevering av duer      Spenning, sosialt, fine premier!

Duene leveres siste helg i april eller første i mai etter avtale med Øystein 
Knive, e-mail: knive-oe@online.no, tlf. (+47) 91553513.Vi har i år kun 
plass til vel 120 dueunger (inklusiv 45 SBU unger), så vi har valgt 
prinsippet “første mann til mølla”. Påmelding registreres løpende ved 
innbetaling av beløp til konto: 2540.59.03914 (ved L&TBF c/o Finn E 
Hognestad , Skreppestadv. 6, 3261 Larvik) senest innen 15 mai.  Betaling 
fra utlandet: IBAN: NO8225405903914, SWIFT: SPTRNO22. 

Påmeldingsavgiften er satt til 500 NOK per due. MERK: Stamtavle skal 
leveres med duen når den ankommer slaget. Duer uten stamtavle vil ikke 
telle i konkurransen, selv om den er betalt.

Invitasjon til One Loft Race i  Larvik

 www.LarvikOLR.no
!Høstens vakreste eventyr !

http://www.larvik
http://www.larvik
mailto:knive-oe@online.no
mailto:knive-oe@online.no
http://www.LarvikOLR.no
http://www.LarvikOLR.no
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(forts fra side 12)  
Hamburg 42 Duer 881 m/m 
1. 06-1959u  Materne 
2. 06-2186a  S v Bremen/Vermote - 
Dewert/Vermote 
3. 06-2337a  Dewert/vermote-Dewert 

12. juli. Hjørring og Kolding 1 og 2 
Her avslutter gr3 sesongen med 3 
slipp p.g.a. et tidligere utsatt 
Hamburg.  
Hjørring 42 Duer 1408m/m 
Her vinner igjen Steinar Berntsen 
Hjørring, med A. Berg og D. Iversen 
på de neste plassene. 
1. 07-2651a  Kan det være noe av det 
bedre tro? 
2. 07-2614a  Janssen/R.Jørgensen – 
Gamle stamme 
3. 07-2166a  Igjen Imbrecht-blodet til 
Dagfinn. 
Kolding 1. 33 Duer 859m/m 
Kolding slippene blir harde tak med 
stor spredning. På Kolding 1 dukker 
det opp nok et av disse teamene, 
denne gangen team Fevik. Terje 
Hjelmås er arkitekten bak dette laget. 
Terje har flyttet duene sine hjem til 
Fevik, hvor han har bygget nytt både 
hus og dueslag. Vi ønsker teamet 
lykke til. 
1. 07-2740  Engels- Pollin/Janssen 
2. 07-2006  Flor Engels 
3. 06-2835  Arilds gamle stamme 

Her dukker denne Eventyrgutten 
pinadø opp igjen. Det er nå jeg 
skjønner hvorfor han valgte dette 
navnet på teamet. To gruppeseire på 
en helg er veldig imponerende 
Steinar, gratulerer så mye. Øyvind 
Enerstad og Herlof Herlofsen tar de 
neste plassene. 
Kolding 2. 34 Duer 1190m/m 
1. 06-2880a  Dette er det beste. 
2. 06-2034u  Innavlet på S Olsens 
1430 linje. 
3. 07-2010 a  Flor Engels.      

  

Dueslippene i 2008 er over for 
lenge siden, og jeg sitter her og 
oppsumerer det som skjedde i 
sommer. Tenker jeg tilbake på 
møtene vi hadde i klubben vår på 
ettervinteren og våren, var det my 
diskusjon om slipplanen. Vi hadde i 
mange år nå sendt duene våre 
nordover i Norge og nordøstover i 
Sverige. Vi hadde samarbeidet med 
andre grupper og sendt duene våre 
i fellestransport inn i Sverige.  
 
 
Tekst: John Langemyhr 
Foto: Steinar Thowsen 
 
Tidligere gikk slippene bra på disse 
rutene, men i de senere årene har det 
blitt vanskeligere og vanskeligere. 
Andre grupper begynte å sende 
duene sine sydover, og vi i gruppe 2 
begynte å føle oss ganske alene om å 
ville sende duene våre nordover. Vi 
blir jo stadig færre i brevduesporten, 
så det er helt nødvendig å 
samarbeide gruppene i mellom. 
Derfor begynte også vi i Tønsberg å 
tenke på å slippe duene våre i 
Danmark og Tyskland. På 1970 og 
80- tallet hadde det jo godt riktig bra 
med konkurranser i den retningen. 
Allikevel stilte vi oss en del spørsmål. 
Ville det bli gode slipp med bra 
hjemkomst for duene våre? Ville det 
gå greit å snu gamle, erfarne duer til å 
fly godt sydfra når de kun hadde 
fløyet nordfra? Hva med transporten? 
Vi tenkte på kostnader, 
innsettingstidspunkter, 
transportforhold m.m. Hvis duene kom 
til å sitte lenge i bilen, kanskje over to 
døgn selv på korte slipp, syntes ikke 
vi det var noe bra. Vi valgte å se 
positivt på det og så med spenning 
fram til å forsøke sydoverslipp.   
Til slutt ble følgende plan laget: 
25.05 Brandbu og Aalborg 
31.05 Aalborg 
7.06 Aalborg 
14.06 Skaderborg 
21.06 Padborg og Hjørring 
28.06 Hjørring 
5.07 Hjørring og Hamburg 
Ungdueslippene 
16.08 Brandbu 
23.08 Dokka 
30.08 og 6.09 Aalborg 
13.09 og 20.09 Mandal 
 
Brandbu 25. mai gikk bra. Været var 
varmt og fint med sol og litt vind fra 
nord. Duene kom greit hjem  og med 
høye hastigheter. Jan Magnussen tok 
de 7 første plassene der vinnerdua 
presterte 1561 m.min. 

 

06-1745 enkehan vinner fra Padborg 
den 21 juni 1172 mpm. Avstamning 
etter Byskeparret. Han er  gruppe-
vinner 2 ganger. Eier: S & G Thowsen 
 
Samme dagen var det også slipp fra 
Aalborg. Det gikk ikke så bra. Duene 
kom sent og spredt. De var svært 
tørste og slitne når de kom. Innenfor 
33% på premielista, var det en 
spredning fra 1000 m.min på den 
beste til 725 m.min. Flere av oss 
savnet mange duer på slippet. Vinner 
ble S/G Thowsen. 
 
Aalborg 31.mai gikk ikke noe bedre. 
Været var svært varmt. Først kom det 
en flokk til Tønsberg med brukbare 
hastigheter. Så måtte vi vente lenge 
mellom hver gang det kom noen. For 
å fylle opp premielista var vi nede i 
680 m.min. Duene var veldig tørste. 
Noen satt opp til en time på gulvet før 
de orket å fly opp i boksen sin. Vi 
savnet mange gode duer den dagen. 
Arvid Myreng vant slippet med en 
hastighet på 1188 m.min. 
 
Aalborg 7.juni. Igjen en svært varm 
dag. Denne gangen kom de fleste 
duene hjem, men svært spredt og 
med lave hastigheter. Flere av duene 
kom hjem dagen etter. Vinner ble S/G 
Thowsen, med tre duer. Hastigheten 
var 1076 m.min. 
 
Skanderborg 14.juni. Hittil hadde det 
gått dårlig for oss. Mange duer var 
fremdeles savnet, og det ble ikke 
mange vi sendte på dette slippet. 45 
stk. totalt. Duene ble sluppet tidlig, 
05.50. S/G Thowsen fikk de første 
duene denne gangen også. 
Vinnerhastigheten ble 1229 m.min. 
Nok en gang opplevde vi å få spredt 
hjemkomst og at det var flere duer 
som manglet. Innenfor 33% ble den 
siste dua stemplet med en hastighet 
på 692 m.min. 
 
Hjørring og Padborg 21.juni. Vi 
sendte 21 duer til Hjørring og 14 duer 

�$�%%��%%�����������%%����



 
Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 96 – nummer 1 – januar / februar 2009  

 15

til Padborg. Det var sterk vestavind 
den dagen. Hjørring gikk bra. 
Vinnerdua til Arvid Myreng oppnådde 
1344 m.min. Det var et godt slipp for 
Arvid. Duene hans tok de fire første 
plassene på lista. 
Padborg ble vunnet av S/G Thowsen 
med 1172 m.min. 
 
Hjørring 28.juni. Dette ble et av de 
bedre slippene denne sesongen. De 
første duene kom ganske samlet, og 
på premielista hadde vi hastigheter fra 
1200 m.min til 1030 m.min. Dette var 
mer som det skulle være. Arvids duer 
tok første og andre plassen med 1208 
m.min. 
 
Hjørring og Hamburg 5.juli. Hjørring 
gikk kjempefint. Duene kom greit hjem 
og med gode hastigheter. Arvid gjorde 
det godt igjen, og duene hans tok de 
tre første plassene på lista. Vinneren 
oppnådde 1178 m.min. 
Hamburg ble en katastrofe. Det var 
bare Arvid og Steinar som hadde duer 
å sende. Steinar sendte fire og Arvid 
to. Det var rutinerte og gode duer som 
ble sendt. Ingen har siden sett noe til 
dem. 
  

Ungdueslippene 
I August var vi klare for å prøve 
ungene. Vi hadde trent dem godt og 
var spente på hvordan det ville gå. 
Sørover var vi lite lystne på å sende 
dem etter erfaringene med de voksne 
duene. Vi bestemte oss for to slipp 
nordover og heller se det litt an om vi 
skulle ha flere slipp. 
Brandbu 16.august. Sol og pent vær 
med litt nordavind borget for et godt 
slipp. 117 unger ble sendt. Det gikk 
veldig bra. God hjemkomst, høye 
hastigheter og en tett premieliste ble 
det. John Langemyhrs duer tok de tre 
første plassene og den beste hadde 
en hastighet på 1288 m.min. 
Dokka 23.august. Igjen et vellykket 
slipp. Været var godt. Vinneren ble 
Jan Magnussen og dua hans fløy på 
1483 m.min. Sverre Evensen ble 
nummer to og John Langemyhr 
nummer 3. 
Brandbu 30.august. Etter  litt 
diskusjon valgte vi å kjøre et 
ungdueslipp til og så avslutte for i år. 
Været var også denne gangen fint. 
Nok en gang gikk det kjempefint. God 
hjemkomst og bra resultater. Denne 
gangen gjorde Arvid Myreng rent 
bord. Han hadde de 18 første 
plassene på lista, helt fantastisk! 
Vinnerdua fløy på 1457 m.min.  
Jeg viser til resultatnummeret av 
tidsskriftet for mer detaljerte 
opplysninger om gruppe 2. 

Mesteren Arvid Myreng 
For tredje året på rad ble Arvid 
Myreng mester i gruppe 2. Vi kan 
bare gratulere og beundre en dyktig 
brevduemann. Den dua som har 
bidratt mest for Arvids resultater i 
sesongen er 07-1540. Bare åring og 
første gang som enkehann har denne 
dua fløyet helt fantastisk. Av 
avstamning er den en kryssing 
mellom Van der Wege fra Elofsson og 
Fabry av de Gamle engelske. 1540 
har vært første due på slaget til Arvid 
3 ganger og gruppevinner 2 av disse. 
Aalborg 31.05 nr 1/159, Skanderborg 
13.06 nr 4/45 og Hjørring 5.07 nr 
1/33. 06-1635 enkehann Dan 
Kristiansen/Fabry og Janssen fra 
Viggo Elofsson. Denne dua ble nr 7 
fra Aalborg 25.05, nr 4 fra Aalborg 
7.06 og nr 8 fra Padborg 21.06 
06-1656 må også nevnes. Ved siden 
av å fly med enkehanner har også 
Arvid med duer som flyr ”naturlig”. 
Denne god hunnen har gjort det svært 
bra. Avstamningen er ; Schrøder via 
Herlofsen + Fabry Elofsson + Janssen 
fra Andreas Andresen. Hun ble nr 12 
fra Aalborg 7.06, vant  Hjørring 28.06 
og ble nr 3 fra Hjørring 5.07 
Arvid er fornøyd med sesongen 
resultatmessig, med 5 vinnere, nr 1 i 
championatet, nr 1 i KD, nr 2 i MD og 
nr 2 med ungene. Ellers synes Arvid 
det er mindre å glede seg over i 2008- 
sesongen enn i en ”normalsesong”. 
Det har jo vært svært vanskelig og 
store tap av duer. Arvid og hans duer 
har blitt  presentert i  tidsskriftet 
tidligere, 2006 og 2007. 
 
Ungduemester Jan Magnussen 
Jan Magnussen er svært dyktig med 
ungduene sine. Han ble mester igjen, 
andre år på rad. Fra 2003, bare 
avbrutt av Thor finnskog som ble 
ungduemester i 2006, har Jan tatt 
mesterskapene med unger hvert år. 
08-01167 ble årets unge i gruppa eid 
av Jan Magnussen. 
Steinar og Grethe Thowsen  
Også i år har duene til Steinar og 
Grethe fløyet godt. Steinar er godt 
kjent i brevduemiljøet i Norge og har 
alltid vært blant de beste både i 
gruppa og i landet for øvrig. Det har  
vært en vanskelig sesong for Steinar 
og Grethe, som for resten av oss. 
Mange gode duer savnes fra 
slippene. Særlig ble Hamburg en 
nedtur, siden ingen duer kom hjem. 
Steinar og Grethe ble 
mellomdistansemestere, nr 3 i 
kortdistansemesterskapet og nr 2 
totalt. Årets hann og hunn i gruppa 
tilhørte også Thowsen. Gratulerer 
med det!  

2008 - Vanskelig sesong 
Slippene med voksne duer er den 
vanskeligste sesongen vi noen gang 
har hatt. Sydover ble ingen suksess 
for oss dette året. Spredt hjemkomst, 
lave hastigheter på de duene som 
kom etter hovedflokken og store tap  
er triste greier.  40-50 % av duene 
våre er tapt og det tar tid å bygge opp 
besetningen igjen. Vi sitter igjen  og er 
ganske frustrerte, men samtidig er det 
en utfordring som motiverer oss for å 
stå på videre. Så vi forsøker igjen til 
sommeren med flyvinger sydfra.  

07-1613 hunn. Den er vinner fra 
Aalborg den 25 mai med 1005 mpm 
Hun var vinner i ungdueklassen på 
utstilling sist vinter. Det er en due 
etter super duen 99-7870 til Grethe. 
Eier: S & G. Thowsen 

 
06- 1785 enkehann vinner fra Aalborg 
den 7 juni med 1076 mpm. Han var 
Steinars beste due, men gikk 
dessverre tapt fra det vansklige 
Hamburg-slippet. Avstamning er den 
gamle 1572-linja og ”Sixbox”- linjen 
fra Ronny Lilleby. Eier: S & G. 
Thowsen 

�

�
07- 1626 enkehann vinner fra 
Skanderborg den 14 juni med 1229 
mpm. Avstamning er den gamle 1572-
linje og Janssen. Eier: S og G 
Thowsen. 
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Brevduesport 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne 
 
Brevduens ringnummer: 
NL 96-2609243 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Rød 
 
Brevduens kallenavn: 
”Red Rising Sun” 
 
Brevduens oppdretter: 
Benno Firing 
 
Brevduens eier: 
Hans Eijerkamp & sønner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
”Historien om Red Rising Sun” er en 
solskinnshistorie som beviser at  et litt 
mindre slag kan prestere topp 
resultater. Benno Firing deltok med 
denne dua i det knalltøffe slippet fra 
Dax i 1999. Dax-slippet har en 
avstand til Brummense i Holland på 
1060 kilometer. I 1999 var Dax-slippet 
ekstra hardt, med sterk varme og 
nokså sterk motvind. ”Red Rising 
Sun”  vant dette slippet i sin sone mot 
6937 konkurrerende duer. Denne 
prestasjonen var så sterk at den 
pengesterke brevdueholderen Hans 
Eijerkamp kjøpte dua fra Benno 
Firing. I stammen til duen ser man at 
den stammer tilbake til duer med 
Wanroy, Horemans og 
Muller/Eijerkamp – blod  
flytende i sine gyllne årer. 
Fra avlstasjonen til Eijerkamp i 
Holland er det blitt solgt mange 
unger etter denne toppduen, 
noen av de har også 
kommet til Norge. 
 
 
 
 
 
 
 

Annonse: 

På grunn av totalt opphør med brevduer selges: 
- Flere avlsduer med topp avstamning.  
- Foreldre til gruppevinnere og essduer i NBF. 
- Flere gruppevinnere og essduer i NBF. 
- Flere helsøsken til gruppevinnere og essduer. 
- Flere nydelige skimlete med topp avstamning. 
- Flere avkom etter gruppevinnere og essduer. 

Videre selges også: 
- TauRIS-anlegg med 6 antenner,  

senest kontrollert i Tyskland 2008. 
- 5 store og 3 små transportkurver 

av topp kvalitet. (Nesten som nye) 
- Redebokser, sitteplasser for unger,  

sittetrekanter og redeskåler. 
- 1 stk. voliére i aluminium ca. 2 x 2 m.  

på hjul med ristegulv og uttrekkbare  
skuffer under (lett å holde rent).  
Ny pris 25.000,-, selges for 15.000,- 

- NB! Kurver og utstyr blir ikke solgt før duene er solgt. 
 
Ring for en hyggelig ”dueprat” om stammer og linjer.  
Priser blir vi enige om. 
 

Jan Erik Baller – telefon (+47) 69 13 11 80 


