
Organ for Norges Brevdueforbund
Årgang 96 – nummer 2 – mars / april 2009

Fra innholdet :

• Faste spalter

• Referater

• NBFs årsmøte 
2009 – Bergen

• NBF Regnskap

• J & T Fjellheim

• Utstilling i 
Haugesund

• Fellestransporten 
2009

• Gammel aargang 
(artikler fra gamle 
tidsskrifter)

• ”Super Crack” –
Verdens beste due?

Årets hann i NBF 2008, eier og oppdretter: 
J. & T. Fjellheim, Rolvsøy Brevdueforening.
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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 17: Forside 
Side 18: Formalia 
Side 19: Gratulasjoner 

Redaktørens spalte 
  Presidentens spalte  
Side 20:  NBFs årsfest 2009 - Bergen 
Side 21: NBFs årsfest 2009 - Bergen 
Side 22: Referat - NBF årsmøte 2009 
Side 23: Referat - NBF årsmøte 2009 
Side 24: Referat - NBF årsmøte 2009 
Side 25: Årsberetning for NBF 2008 
Side 26: Årsberetning for NBF 2008 
Side 27: Regnskap for NBF 2008 
Side 28: J & T Fjellheim 
Side 29: J & T Fjellheim 
Side 30: Utstilling i Haugesund 
Side 31: Gammel aargang 
  Fellestransporten 2009 
Side 32: ”Super Crack” 
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Jubilanter i NBF! 
Vi gratulerer! 
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75 år 
Arne Borgen, Oslo BK, 25. mai 
 
Sven Rosager Hansen, 
Bekkelaget BK, 26. mai 
 
70 år 
Rolf Oppedal,  BF Norden, 7. juni 
 
Gustav E. Piene,  
Bekkelaget  BK, 30. juni 
 
65 år 
Staale Braar,  
N D Drammen, 6. mai 
 
Helge Ekros,  
Arendal & Grimstad BF, 15. mai 
 
Jan Erik Baller,  
Fredrikstad BF, 10. juni 
 
60 år  
Narve Skogland,  
Haugesund BF, 22. mai 
 
Steinar Thowsen,  
Tønsberg BK, 31. mai 
 
Sigmund Madland,  
Jæren BF, 22. juni  
 
John Olav Johnsen, Arendal & 
Grimstad BF, 27. mars 
 
50 år 
Mona Jacobsen, Ving BK, 27. juni
    

Presidentens spalte 
 
De første dueungene har sett  
dagens lys hos meg, og sesongen  
nærmer seg raskt. Nå om dagen  
har jeg full fokus på dueungenes  
utvikling og vekst, slik at den neste  
generasjon duer er best mulig  
rustet til å møte et liv som  
konkurranseutøver. Og om ikke så  
veldig lenge begynner de første  
treningene. Dueslaget mitt er noe  
ombygd slik at jeg i år kan  
kombinere totalsystemet med noen  
eldre huer som er satt på det  
naturlige system. Disse tenkte jeg  
å fly på Hamburg og Soltau på  
hhv 12 dagers egg og 7 dagers  
unger. Jeg har tidligere god  
erfaring med huer på total- og  
naturlig system på de mest krevende slipp. Tiden vil vise om dette slår til igjen. 
 
På styrefronten er vårt første styremøte allerede blitt historie. Dette var for meg et 
konstruktivt møte, hvor tanker om brevduesportens fremtid ble diskutert. Det er en 
kjensgjerning at NBF har mistet alt for mange medlemmer det siste tiår. Det er leit for 
miljøet rundt klubbene våre når medlemmer slutter. Et klubbmiljø på 30-50 medlemmer 
er mer inspirerende og engasjerende enn når 5-10 personer kommer på møtene på 
klubbhuset. Og dugnadsoppgavene rundt omkring med innsetting, avslag, dugnad, 
kjøring av duer på trening, utstilling, bevertning, temakvelder og administrasjon er 
gjerne på samme nivå enten det er 10 eller 30 medlemmer i en forening. Dette stiller 
større og større krav til de gjenværende medlemmer. Ofte ser vi at det er de samme få 
personer som står for mye av dugnadsoppgavene. Det har alltid vært slik at 
brevduesporten har vært avhengige av disse få, kall de gjerne ildsjelene. 
Ildsjelene er etter min mening vår største ressurs. Dette er gjerne de som ikke bare 
kommer med ideene, men også de som tar et tak. Eksempler er mange, og jeg møter 
og treffer på mange av disse nær sagt daglig. Og da blir jeg stolt av å være en del av en 
organisasjon hvor medlemmer stiller med kreative og nytenkende forslag. Men noen 
ganger spør jeg meg, er klubbene rundt omkring i våre 15 grupper flinke nok til å 
"kjenne igjen" og hedre sine ildsjeler. Jeg tror dessverre svaret er nei. Så min 
oppfordring til hver og en av dere, tenk igjennom hvem som bidrar med hva i klubb og 
gruppe. 
Dernest, verdsett det og gi gjerne den enkelte en hjelpende hånd og rosende ord eller 
en  annen form for oppmerksomhet ved en passende anledning. Og en positiv og 
konstruktiv  holding til nye tanker og ideer er viktig...det er nemlig noe som heter "du blir 
hva du tenker". 
 
Ildsjelene, dugnader, re-vitalisering av lokale arrangement, samt en aktiv, positiv og 
engasjert organisasjon, er nemlig ett av flere viktige virkemidler som kan stagnere 
medlemsfrafall og skape ny giv. Kanskje tiden er kommet for nytenkning mht lokale 
aktiviteter og arrangement i samarbeid med våre venner i praktdueforeninger og 
hagehønsforeninger. Askøy og miljøet forøvrig i Bergen har vært en foregangsklubb for 
denne type tanker de senere år sammen med duemiljøene i Østfold. Dette er kanskje et 
eksempel til etterfølgelse for flere? 
Med ønske om en spennende sesong og et positivt engasjert lokalmiljø i nettopp din 
forening....  og kanskje med nettopp deg i en sentral rolle ?  
 
Frode 

Nok en gang må jeg beklage at tidsskriftet kommer senere i postkassen enn beregnet. Høres, ”mye å gjøre på jobben” , kjent ut? 
Våren er her og jeg kan glede meg over det. Jeg gleder meg til å se årets ungduer fly ute for første gang. Da kan jeg myse mot sola 
og små-le av de tilsynelatende ukontrollerte vingeslagene. Jeg gleder meg til de små treningsturene med bilen og konkurranse-
duene mine. Da kan jeg spise krones-is, mens jeg ser dueflokken stige høyere og høyere opp i det blå for så å sette kurs mot 
hjemmet sitt. Jeg gleder meg til kappflygningssesongen. Da kan jeg sitte i hagen å dyrke kunsten å vente, mens jeg kjenner varmen 
fra sydligere strøk og kulden fra en leskende og avkjølende drikk. Jeg gleder meg til å kjenne på lykkerusen som jeg opplever når 
en brevdue kommer hjem, mens jeg i noen få timer går med troen på at den faktisk har vunnet hele konkurransen. Jeg gruer meg til 
å oppleve skuffelsen, når dua jeg trodde skulle vinne, ikke vinner likevel. (PS! Dette har jeg begynt å bli vant til! Har ikke en sjanse 
mot mine semi-profesjonelle konkurrenter). Jeg gleder meg til å kjenne på følelsen hvis jeg mot alle odds allikevel skulle gjøre det 
bra i et dueslipp! Da kan jeg glede meg til fem ting, og grue meg til en ting. Det er ikke så verst det? Redaktør, Lars Corneliussen.  
 

Redaktørens spalte 
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Auksjonarius Gjert Hole 

Frode Brakstad holder foredrag om 
brevduens helse. 

Ragnar Lyssand studerer en av 
auksjonsduene nærmere. 

 
Guidet tur i Bergen for ledsagerne. 

Knoll og Tott, eller Jonny Heimark 
Olsen og Gunnar Hatlelid. Sentrale i 
den arrangementsansvarlige gruppen.  
 
 

 
 

 
Dommer Helge A. Fjelltun i gang med 
bedømmelsen av brevduene. 
Dommerassistenten noterer. 

 
NBF-kasserer Torleif Asheim går 
gjennom regnskapet for 2008. 

 
Presidentens kone, Marit 
Corneliussen omkranset av kjekke 
duefolk. Til venstre Stein Thorsen. Til 
høyre, dommer av landsutstillingen, 
Hugo Rasmussen. 

 
Stein Thorsen og Nina van der Pol. 

 
Hedersmedaljør Sven B. Rosager, og 
NBF-sekretær Per Kristian Hansen. 
 
 
 
 

 
 

 
Ragnar Lyssand, nyvalgt 
styremedlem i NBF, hedersmedaljør 
2009 og formann i arrangements-
gruppa, gruppe 5. 

 
”Brevduejentene” vartet opp med 
danseshow i beste western-stil. 

 
Dommere i årets landsutstilling. Fra 
venstre: Helge A. Fjelltun, Hugo A. 
Rasmussen og Gunnar Hatlelid. 

 
Hedersmedaljør Kurt Schultz får sitt 
hedersbevis. 

 
De tre mest suksessrike 
premietakerne i sesongen 2008. Fra 
venstre: Norgesmester Ingvar Kluge, 
juniornorgesmester Inger Lise 
Austreim og premieplukker Frode 
Brakstad. 

����������	
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Nok en gang samlet medlemmer fra 
brevdue-Norge seg til den årlige 
NBF-begivenheten: Auksjon, 
landsutstilling, årsmøte og årsfest. 
I år var arrangementet nok en gang 
lagt til byen mellom de syv fjell, 
Bergen.    
 
Tekst: Lars Corneliussen����
Foto: Gunnar Hatlelid / Jonny 
Heimark Olsen�
 
Fast program 
Stedet der det hele skulle finne sted, 
var et hotell der NBF også avholdt sin 
årlige sammenkomst også ved en 
tidligere anledning. Det historiske og 
ærverdige hotell Grand Terminus, 
som er Bergens jernbanehotell, 
huserte de drøyt 70 påmeldte gjester. 
Programmet har de siste årene blitt 
nokså innarbeidet med foredrag og 
auksjon på fredag kveld, bedømming 
av duer, årsmøte med premieutdeling 
samt årsfest på lørdag og åpen 
landsutstilling på søndag.  
  
Fredag 
På fredag kveld ble det holdt foredrag 
av Frode Brakstad, nåværende 
president, som igjen viste det 
tilhørende publikum at fagkunnskapen 
om brevduens anatomi og helse er 
oppdatert. For de som er interessert i 
detaljer fra dette foredraget, og ikke 
var tilstedet, foreligger foredragets 
lysbilder på Norges Brevdueforbunds 
internettside: www. brevduesport.no. 
Etter å ha snakket i nesten to timer er 
det rimelig å anta at 
foredragsholderen var nokså tørr i 
halsen, og da han overlot ordet til 
auksjonarius for kvelden, Gjert Hole, 
fikk han anledning til å slukke tørsten 
sammen med publikumet som møtte 
opp til den interessante auksjonen. 
Det ble etter hvert en oppstemt 
forsamling som kjøpte brevduer av 
god nasjonal og internasjonal 
avstamning. Stemningen steg i takt 
med klokken, og på slutten av 
auksjonen hadde auksjonarius Gjert 
Hole sinn fulle hyre med å roe ned det 
svært interesserte publikumet. Tilrop 
fra bakerste benk som ”e det ei ho?” 
eller ”tjue tusen!!”, satte preg på 
auksjonen, som varte til langt ut på 
kvelden.�
 
Lørdag����
Tidlig lørdag morgen satte de tre 
dommerne som dømte årets  
landsutstilling i gang med sitt arbeid. 
De tre var: Helge A. Fjelltun (klasse  

 
4U og 6A), Hugo A. Rasmussen 
(klasse 2A, 2U, 3A, 3U, 5A, 5U og 
6U) og Gunnar Hatlelid (klasse 4A). 
De tre skulle samarbeide om å 
bedømme totalt 252 brevduer, som 
ble utstilt i 10 forskjellige klasser. 
Mens dommerne bedømte brevduene 
i lokalene til Nordnes samfunnshus, 
pågikk NBFs årsmøte på hotellet. 
Formenn fra ulike grupper, samt 
NBFs hovedstyre skulle gjennom 
saker som krevde diskusjon. Det var 
beklagelig å konstatere at enkelte 
grupper ikke hadde muligheten til å 
stille med egne representanter. Noen 
av sakene krevde såpass diskusjon at 
de ble utsatt. Samtidig med årsmøtet 
ble det også arrangert en guidet tur til 
Fløyfjellet for ledsagerne. Etter dette 
var det premieutdeling, som nok en 
gang var preget av de samme 
premieplukkerne som tidligere år. Nå 
begynte folk å glede seg til kveldens 
gallamiddag. Årsfesten ble innledet 
med en fordrink i hotellets flotte bar, 
og her ble gjestene overrasket med 
en ekte bergensk velkomsthilsen. Inn 
kom det nemlig to stramme buekorps-
gutter, som hamret stolt på trommene 
sine. Dette lå an til å bli en høytidelig 
og minnerik aften. Den ærverdige 
spisesalen ble inntatt, og gjestene ble 
fordelt på runde bord. Maten var 
upåklagelig og etter hvert satte man i 
gang med taler, sanger, overrekkelser 
og underholdning. Gjestene ble 
ønsket velkommen av formann i 
gruppe 5, Ragnar Lyssand, som ga 
ordet videre til kveldens toastmaster 
Gunnar Hatlelid. Gunnar introduserte 
sanger, talere og andre innslag på en 
glimrende måte. NBFs president, Tom 
Corneliussen, holdt en tale og skulle 
også komme på banen senere i 
programmet ved utdeling av 
hovedpremiene og hedersmedaljer. 
Kurt Schultz, tidligere NBF-president, 
holdt damenes tale, mens redaktør 
Lars Corneliussen holdt takk for 
maten-talen. Det danske forbundets 
representant, Brian Madsen, takket i 
sin tale for gjestfriheten og 
samarbeidet mellom de to 
nabolandene. Brian, og kona Solveig, 
var imponert over naturen en såpass 
stor by som Bergen kunne by på.  Det 
var dessverre ingen representanter 
fra Sverige som hadde tatt turen til  
Bergen. Hovedpremiene fra sesongen 
2008 ble utdelt til blant annet 
Norgesmester, Ingvar Kluge og 
Norgesmester for junior Inger Lise 
Austreim. Hedersmesdaljer ble utdelt 
til tre stolte menn, Kurt Schultz,  

 
Ragnar Lyssand og Sven Rosager 
Hansen. Hedersmedaljør Øystein 
Knive var dessverre ikke tilstede for å 
motta sin hedersmedalje. Som en stor 
overraskelse ble programmet ved 
middagsbordet avsluttet med en 
”Line-dance” som ledsagerne hadde 
øvd inn tidligere på dagen. Dette var 
en perfekt opplading til den 
kommende dansen, og en verdig 
avslutning på et hyggelig festmåltid. 
Dette var et uvanlig, men høyst 
gledelig, nytt innslag. Resten av 
kvelden ble det som seg hør og bør, 
dans, hyggelig snakk og påfølgende 
nachspiel på rommene. 
 
Søndag 
På søndag var utstillingslokalene 
åpne, og folk strømmet til for å se på 
de utstilte brevduene. Gruppe 5 
hadde også invitert lokal-TV, så de 
fikk intervjuet, filmet og laget et flott 
innslag som ga god PR. Alt i alt en 
vellykket brevduehelg! Takk til gruppe 
5 for arrangementet. 
 
Resultater NBFs Landsutstillingen 
2008: (eier, klubb, duenr. , poeng) 
Her presenteres kun vinnerne i de 
ulike klassene. Fullstendige resultater 
finnes på  www.brevduesport.no 
 
Klasse 2A – Sport hanner – 4 duer 
1. Jan Lindberg, OBK – 07-618, 93 
Klasse 2U – Sport hunner – 4 duer 
1. Jan Lindberg, OBK – 07-575, 92,5 
Klasse 3A – Ettårs hanner –13 duer 
1. H. Ellefsen, BBK, 07-63, 94,25 
(Lagkonkurransen vunnet av gruppe 1) 
Klasse 3U – Ettårs hunner –13 duer 
1. J&T Fjellheim, RBF,07-8807, 93,75 
(Lagkonkurransen vunnet av gruppe 1) 
Klasse 4A – Unge hanner – 83 duer 
1. Yngvar Røstad, RBF,08-9443, 94,5 
(Lagkonkurransen vunnet av Rolvsøy BF) 
Klasse 4U – Unge hunner – 83 duer 
1. Knut Austreim, HBF,08-11255, 94 
(Lagkonk. Vunnet av Haugesund BF) 
Klasse 5A- Unghann junior– 4 duer 
1. I. L. Austreim, HBF,08-11201,93,75 
Klasse 5U- Unghunn junior– 6 duer 
1. I. L. Austreim, HBF,08-11207,93,25 
Klasse 6A- Åpen hanner – 21 duer 
1. Stein Thorsen, BFV, 06-8252, 94 
Klasse 6U- Åpen hunner – 21 duer 
1. K. Ellefsen, BBK, 05-169873, 94 
 
Grand Prix:  
Yngvar Røstad, 08-9443A 
 
NBFs premie best hann+hunn 
Stein Thorsen 
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Norges Brevdueforbund avholdt sitt 
97 årsmøte på Grand Terminus Hotel 
i Bergen fra kl. 10 til kl. 16.30 den 31 
januar 2009. President Tom 
Corneliussen ledet møte etter 
følgende dagsorden:  
1. Presidenten åpner møtet. 
2. Opprop og konstatering av 
stemmetall. 
3. Regnskap ved kasserer. 
4. Årsberetning ved sekretær. 
5. Innkomne forslag og skriv. 
Herunder budsjett for 2009. 
6. Styrets forslag til valgstyre i NBF 
for 2009 
7. Valg av styre og revisorer for 2009 
ved valgkomiteen.  
8. Møtested for representantskaps-
møte og Landsutstilling 2009. 
Sak 7 ble ledet av valgkomiteens 
leder, Arvid Myreng. President Tom 
Corneliussen åpnet møtet og ønsket 
delegatene velkommen. En spesiell 
hilsen til vår danske gjest Brian 
Madsen som overvar møtet som 
representant for De danske 
Brevdueforeninger. Carl Otto Meltzer, 
gr.1 hadde gått bort i en alder av 92 
år i 2008 og ble minnet med 1 minutts 
stillhet. Opprop av representanter og 
konstatering av stemmetall ga 
følgende resultat: 
Gruppe 1: Marianne Walente og 
Snorre Lindberg, 54 medlemmer, 5 
stemmer. 
Gruppe2: Steinar Thowsen og Arvid 
Myreng, 21 medlemmer, 2 stemmer 
Gruppe 3: Fullmakt til gr.1, 35 
medlemmer, 4 stemmer 
Gruppe 4:  Fullmakt til gr.1, 13 
medlemmer, 1 stemme 
Gruppe 5: Ragnar Lyssand, 46 
medlemmer, 5 stemmer 
Gruppe 6:  Roy Inge Johnsen og 
Stein Thorsen, 72 medlemmer, 7 
stemmer 
Gruppe 7: Erik Waaler, 33 
medlemmer, 3 stemmer 
Gruppe 8: Ingvar Kluge, 29 
medlemmer, 3 stemmer 
Gruppe 9: Knut Austrheim, 23 
medlemmer, 2 stemmer   
Gruppe 10: Fullmakt til gr.1:  
12 medlemmer, 1 stemme   
Gruppe 11: Winston Van der Pol,  
13 medlemmer, 1 stemme  
Gruppe 12: Ikke representert,  
6 medlemmer   
Gruppe 14: Ikke representert,  
21 medlemmer   
Gruppe 15: Fullmakt til gr.1,  
7 medlemmer, 1 stemme 
Gruppe 16: Ikke representert,  
19 medlemmer   
Stavanger og Omegn BF: 
Ikke representert , 16 medlemmer 

Direkte tilsluttet enkeltmedlemmer: 18 
Til sammen NBF: 440 medlemmer.                 
35 stemmer totalt på årsmøtet. 
Gr.1 hadde fullmakter fra gr.3, 4, 10 
og 15 og representerte 12 stemmer i 
alt. Et forslag måtte ha minst 18 
stemmer for å bli vedtatt.   
 
3. Regnskap. Kasserer gikk igjennom 
resultatregnskap og hovedregnskap. 
Det var blitt 6 flere medlemmer i 2008 
som samlet  ga 440 medlemmer. 
Revisjonsrapport var ikke mottatt når 
saken ble behandlet, men forelå etter 
at regnskapene var vedtatt av 
representantskapet. Revisorene sier i 
sin rapport blant annet følgende : ”I år 
har vi ikke gjennomgått alle bilag, kun 
stikkprøver på at det er ført mot rett 
intern konto, og at overføring fra 
intern kontoer til regnskap er korrekt. 
Det er ikke funnet feil eller annet av 
en karakter som er i strid med 
tidligere praksis. De administrative 
utgiftene er fortsatt relativt høye.”  
Resultatregnskap og hovedregnskap 
for 2008 ble enstemmig godkjent og 
vedlegges protokollen.  
 
4. Årsberetning for 2008. ble 
enstemmig godkjent og vedlegges 
protokollen.   
 
5. på dagsorden: Innkomne forslag og 
skriv ,  herunder årsbudsjett for 2008. 
 
5.1. Orienteringssak. NBFs 
Dommerklubbs aktivitetsplan for 2009 
og årsberetning for 2008 ble fremlagt. 
Revisjonsrapport og regnskap 2008 
forelå ikke til møtet.                     
Aktivetsplan 2008 for NBFs 
Dommerklubb ble enstemmig tatt til 
orientering .  
 
5.2: Forslag fra gr.1 til presisering av 
NBF’s vedtekter §2b. Nåværende 
formulering: ”En person/et 
kompaniskap kan kun være 
medlem(mer) i en forening/gruppe”. 
Forslag til tillegg: ”Det betyr at et 
enkelt medlem kun kan være medlem 
i en forening samtidig som 
medlemmet kun kan inngå i et 
kompaniskap i en annen forening og 
gruppe”. Styret i NBF gikk imot gr.1s 
forslag til tillegg i vedtektene, og 
foreslår følgende endring for å 
klargjøre den vedtatte 
vedtektsforklaring i § 2 b siste linje:  
En person/et kompaniskap kan kun 
være NBF-medlem(mer) i en 
forening/gruppe.  Snorre Lindberg la 
fram gr.1s synspunkter på saken. 
Kasserer Torleif Asheim som hadde 
vært saksbehandler for styret i NBF la 

fram styrets syn. Erik Waaler som var 
involvert i saken hadde også ordet. 
Ragnar Lyssand konkluderte med at 
det var stemmetallet i 2 ulike grupper 
som var problemstillingen.  § 2 b om 
dobbeltmedlemskap behandles i 
NBFs styre og legges fram på 
Formannsmøte høsten 2009. 
Vedtak: Saken utsettes til 
Representantskapsmøte i 2010.                                                
 
5.3: Gr.2 Foreslo   endring av 
premissene for ”NBF’s 
premieringsplaner”.   
Gjeldende formulering: ”Minste antall 
deltagende slag i klasser med 
poengberegning, er  6 på slipp på 
under 600 km og 4 på slipp på 600 
km og derover”. Gr.2 foreslår 
følgende tillegg:  
NBF’s styre kan gi dispensasjon fra 
kravet om 6 slag, slik at minste antall 
settes til 5 på slipp under 600 km. Det 
kan ikke dispenseres fra kravet om 
minst 4 deltakende slag på slipp på 
600 km og derover. Søknadsfrist for 
gruppene er 15.februar, jfr NBF’s 
slippreglement pkt A.2.b.   
Begrunnelse: Det bør legges til rette 
for at flest mulig av NBF’s medlemmer 
kan være med og konkurrere om 
NBF’s premier. Med den kraftige 
reduksjonen av antall aktive 
medlemmer som har funnet sted i de 
senere år, kan noen grupper ha 
problemer med kravet om 6 
deltakende slag. For enkelte kan det 
være umulig å inngå i 
flygesammenslutninger av 
geografiske årsaker, eller fordi 
aktuelle grupper har ulike 
slippeplaner, mens det for andre vil 
skape urimelige konkurranseforhold 
med flygesammenslutninger på korte 
slipp. På den annen side skal NBF’s 
premier henge høyt, og vinnes i reell 
konkurranse. Antall deltakende slag 
bør derfor ikke kunne reduseres mer 
enn det som er foreslått.  Styret i NBF 
støtter forslaget og er enig i gr.2s 
begrunnelse. Gruppene i NBF er i dag 
i den situasjon at flere grupper blir satt 
ut av konkurransen om NBFs premier 
på grunn av for få slag. Derfor er det 
viktig at det er NBFs styre som kan gi 
dispensasjon fra kravene om 6 slag til 
5 slag. Styret i NBF anbefaler at flere 
grupper også benytter muligheten til å 
inngå samarbeid om flygesammen-
slutning slik at kravene til antall slag 
kan overholdes både på lengre slipp 
og i SBU-mesterskapene. Gr.2 
meddelte at de hadde inngått 
flygesammenslutning med gr.16 i alle  
slipp med innstillinger til NBF i 2009. 
De opprettholdt sitt forslag og viste til 
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sin begrunnelse som var viktig for 
mange grupper i NBF. Gr.2s forslag 
ble enstemmig vedtatt. 
 
5.4 Gr. 1 foreslår følgende ”nye” 
kriteterier i langdistansemesterskapet 
kl 7.  
Vestland/Trøndelag anmelder 3 slipp 
på til sammen minst 1600 km hvor 
enkeltslipp  må være minst 400 km.  
Østlandet/Sørlandet anmelder 3 slipp 
på til sammen minst 1800 km hvor 
enkeltslipp må være minst 500 km. 
I hvert slipp anses de 4 første innsatte 
duer som L-duer  og de 2 beste av 
disse gir tellende poeng etter SBU-
systemet.  I denne klasse får alle 
stemplede duer poeng når de har 
hastighet mer enn 250 m/min.  
Begrunnelse: I 2009 har alle 
østlandsgruppene igjen muligheten til 
å holde distansekravet 1800km på 
langdistansen. Vi mener det er viktig å 
opprettholde denne distansen som 
distansekrav på Østlandet i dag, for å 
opprettholde langdistansens eksistens 
i Norge i dag. Vi mener også at 1600 
km på Østlandet som distansekrav er 
nærmest et mellomdistanse-
mesterskap å regne, og at vi i dag har 
to mellomdistansemesterskaper i kl.5 
og 7. 
Styret i NBF foreslår : 
Styret i NBF fraråder sterkt å endre på 
mesterskapene til ytterligere km-krav i 
dagens situasjon og foreslår at 
Langdistansemesterskapet for 2009 i 
NBF fortsetter som i 2008.  
Kl.7.Langdistansemesterskapet 2009: 
Det anmeldes 3 slipp på til sammen 
minst 1600 km hvor enkeltslipp  må 
være minst 400 km. I hvert slipp 
anses de 4 første innsatte duer som 
L-duer  og de 2 beste av disse gir 
tellende poeng etter SBU-systemet.  I 
denne klasse får alle stemplede duer 
poeng når de har hastighet mer enn 
250 m/min. NBF-premier til de 5 beste 
sammenlagt.   
Begrunnelse:  
På grunn av færre duer på lange slipp 
og vanskelige flygeforhold for alle 
grupper i hele landet bør det være 
felles statutter for alle grupper i NBF i 
kl.7 Langdistansemesterskapet. 
På grunn av få duer til slipp over 400 
km i 2008 var det kun 2 grupper på 
Østland/Sørland som hadde et stort 
nok antall duer for å kunne arrangere 
flere slipp over 400 km. Hvis kravene 
økes ytterligere slik gr.1 foreslår vil 
det bli slik at ingen grupper på 
Østland/Sørland greier km-kravene.  
På grunn av få duer til slipp på lengre 
distanser vil transportkostnadene for 
lengre slipp bli så høye at det blir kun 
noen få slag som kan ta utgiften per 
due. Det vil begrense antallet duer 

ytterligere. I NBFs premiering er det 
en naturlig økning i fra kl.3 med kravet 
650 km til sammen på 4 slipp. (Gj.snitt 
162,5 km per slipp) I MD er kravet 
1100 km på 3 slipp (G.snitt 367 km 
per slipp)  og i LD er kravet 1600 km 
på 3 slipp.(gj.snitt 533 km per slipp)  
Således er det  vesentlig forskjell på 
kravene i kl.5 Mellomdistanse-
mesterskapet  og kl.7. 
Langdistansemesterskapet.  
 
Gr.1 endret sitt forslag slik at det var 
kun Østlandsgruppene som skulle ha 
km-krav på 1800 km i kl.7.  
Styrets forslag om at 
Langdistansemesterskapet kl.7 i 2009 
fortsetter som i 2008 ble vedtatt med 
20 stemmer mot 12 stemmer avgitt for 
gr.1s forslag. 3 stemmer (gr.8) var 
blanke.    
 
5.5. Styret foreslo endringer i NBFs 
slippreglement slik det fremgikk av 
vedlagt forslag. Hensikten med 
forslaget til endringer var følgende. 
Å følge opp utviklingen i 
brevduesporten med flere 
elektroniske hjelpemidler og nye og 
enklere metoder for oppmålinger og 
avstandsberegninger. Å gi gruppene 
bedre muligheter til transportsystemer 
og oppslippsrutiner som er rimeligst 
mulig.  Samtidig er det viktig at 
kontrollen skjerpes for at korrekte 
resultater skal være sikret både for 
deltagerne, de som utfører tjenester 
og de som utfører kontrollarbeid i 
gruppene. Å lage regler hvor NBFs 
oppfølging av gruppenes resultater 
styrkes ved innsending av 
kontrollmateriale av gruppene og 
tilbakemeldinger fra NBF når 
reglementet ikke følges.    
På vegne av styret gikk sekretær 
punktvis gjennom forslag til endringer. 
Det var avstemning der hvor det var 
dissens i representantskapet. Da det 
var kort tid igjen av repr.møte ble 
dette gjennomgått fram til og med 
punkt B 2,  Endringer i 18 a) ble også 
godkjent av representantskapet.    
Følgende endringer ble vedtatt: 
(endringene er satt i kursiv) 
A 5. Resultatene skal være utregnet på 
basis av oppmålinger foretatt etter NBFs 
oppmålingsprogram  utarbeidet av Øystein 
Knive. Avstandene bygger på hvert aktiv 
slags posisjoner og NBFs 
posisjonsbestemmelse av 
opplsippstedene. Hvert aktivt slags 
posisjon skal innberettes til NBFs 
sekretariat innen anmeldelsesdato. (For 
inneværende år 15.02.09).  Hvert 
oppslippsted posissjon som er anmeldt på 
den enkelte gruppes slippeplan fastsettes 
av NBFs oppmålingsprogram og trykkes i 
konkurranseårets ringliste.   

A8.) I anmeldelser godtas et avvik  på 
minus 5  % , regnet fra gruppens 
gjennomsnittsavstand.  
Dette avvik gjelder også i premieklasser 
hvor det er krav til sammenlagt avstand. 
Eksempel på  krav: 3 slipp på minst 500 
km. 5%-regelen gir da en absolutt 
minsteavstand på gjennomsnittelig 500 km 
minus 5% av 500 km = 475 km 
sammenlagt minsteavstand. 
Gjennomsnittsavstanden  finnes ved å 
addere avstandene til de deltagende slag i 
en gruppe og dividere med antall 
gjeldende slag. Med deltagende slag 
menes aktive slag per anmeldelsesdato. 
(15.02) 
A 9a. ) Det er gruppens ansvar å 
organisere kontrollarbeidet i sin gruppe i 
de komiteer og verv som innebærer 
kontroll og ansvar for 
innsetting,transport,oppslipp, etterkontroll 
av oppslippsdata og resultatberegning. 
Disse komiteer og verv kan ikke innehas 
av et enkelt medlem som gjør at 
vedkommende medlem har kontroll 
aleneover over gruppens egne 
bestemmelser og egne resultater. Ingen 
skal alene kunne være med å kontrollere 
sine egne innsettinger eller resultater. 
A9b) Alle komiteer og verv i en 
gruppe/foreningsom har ansvar for 
kontrollarbeid skal ved anmeldelser til 
NBFs premier, innberettesmed navn og 
funksjon til NBFs sekretariat. Ved 
probleme ri en gruppe med 
gjennomføringen av A 9a og A 9b bør det 
søkes om dispensasjon fra 
bestemmelsene. 
A 10.) Innen hver gruppe opprettes en 
kontrollkomitè på minst 2 medlemmer som 
har ansvaret for at gruppens resultater er 
korrekte. Denne komitè avgjør om et 
resultat  kan godkjennes eller ikke fra 
vedkommende gruppe. NBF kan be om 
innsending av kontrollmateriale fra grupper 
hvor det kan være brudd på NBFs 
slippreglement. 
(her hadde styret i NBF foreslått minst 3 
medlemmer i kontrollkomiteen. Flertallet 
gikk inn for 2.) 
A 11. Hver forening/gruppe velger en 
innsettingskomitè som har ansvaret for 
innsettingen av duene til slipp.  
Foreningene/gruppene velger også 
klokkekomité/datakomité som klargjør 
klokkene vedrørende start og avtrekk og 
terminalene og klubbanleggene for 
registrering på foreningens/gruppas PC 
ved innsetting og resultatberegning. 
Innsettings- og klokke/datakomité utgjør 
foreningens/gruppens kontrollkomité som 
er ansvarlige for at dette slippreglement 
blir fulgt. Flere foreninger kan velge felles 
innsettings- og klokkekomité/ datakomité 
som gjelder for alle foreningene i 
vedkommende gruppe. 
A 12.  Fotringer, gummiringer, 
plomberingsutstyr, journaler og  
vaksinasjonspapirer skal kjøpes gjennom 
NBF. Elektroniske ringer og chip til Tauris-
anlegg kjøpes gjennom NBF. Elektroniske 
ringer til Unikon-anleggn kjøpes fra andre 
enn NBF. NBF formidler chip til 
kombiringene i NBF som går til Unikon-
anlegg 
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A 13. Det skal kun benyttes nummererte 
plomber til alle ur og til alt transportmatriell 
av duer på kappflygning. 
A 15. Alle kurver/kasser skal merkes med  
faste nummer hvor det går fram hvilken 
gruppe/forening som eier kurven/kassen.  
B 1 a. Forslaget er inneholdt i eksisterende 
reglement i G.10 a og G 10 b.  
B 1b. Hvis en due ved en feil blir registrert 
ved innsetting og skal  avvises eller om 
den trekkes fra slippet, skal den 
elektroniske chip eller ring fjernes fra duen 
før den overlates til eieren. Etter at slippet 
er avviklet får eieren tilbake den 
elektroniske ringen eller chipen for 
påsetting av den avviste eller trukkede 
duen.   
(B 1 b ble vedtatt med et tillegg 
(understreket) foreslått av gr.7.) 
G 18. Siste versjon av NBFs 
utregningsprogram for hvert år, skal 
benyttes i alle grupper og foreninger i NBF. 
Slagposisjoner for det enkelte slag og 
posisjoner for en gruppes oppslippsted, 
må være innberettet til NBF på forhånd,  
før den benyttes i NBFs 
utregningsprogram. NBF kan ilegge 
gruppen bøter hvis dette ikke blir fulgt opp.  
Øvrige endringsforslag fra styret til NBFs 
slippreglement var det ikke tid til å 
behandle og må inntil videre stå slik det 
var i 2008.  
 
5.6. Styret foreslo følgende budsjett 
for NBF i 2009. Kasserer gikk 
igjennom forslaget. som ble 
enstemmig vedtatt. Vedlegges 
referatet. 
 
6. Styrets forslag til valgkomitè for 
2009: 
Leder : Arvid Myreng, gr.2 gjenvalg 
Nestleder: Jan Inge Våge, gr.9, gj.v  
Medlem: Ragnar Jørgensen, gr.7, gj.v 
1. vara: Eivind Aasland: gr.8, gj.v 
2.vara: Roy Inge Johnsen, gr.6, gj.v 
3. vara: Ragnar Lyssand, gr.5, gj.v 
Alle i valgkomiteen 2008 har sagt seg 
villig til gjenvalg for 2009.   
Styrets forslag er sendt ut til høring i 
gruppene og alle grupper som har 
sendt inn sin vurdering, støtter styrets 
innstilling overfor representantskapet. 
Det er representantskapet som 
bestemmer hvem som skal sitte i 
valgkomiteen etter de samme 
prinsipper som valgkomiteen arbeider 
etter. Styret i NBF innstiller på 
valgkomité for hvert år etter høring i 
gruppene, men det er 
representantskapsmøte som 
bestemmer. Valgkomiteens leder ba 
om ordet i forbindelse med at det var 
videresendt en e-post på valgkomité 
med kommentarer til alle grupper i 
NBF fra en grupperepresentant som 
uttrykte stor mistillit til valgkomiteens 
og dens leder for valgkomiteens 
arbeid og hvordan valgkomiteen ble 
valgt. Arvid Myreng som 
valgkomiteens leder uttrykte at hvis 

den misnøye til valgkomiteens leder 
og den måten han ledet 
valgkomiteens arbeid på også var 
gjeldende i NBFs høyeste organ, 
representantskapet, stilte han sin 
plass som leder av valgkomiteen til 
disposisjon for andre. Det kom ingen 
forslag til ny leder eller mistillit til 
valgkomiteens formann og styrets 
forslag til valgkomité kunne fremmes.  
Det ble bestemt at man først måtte 
stemme i sak 7 på nytt styre i NBF da 
Ragnar Lyssand ikke kunne sitte i 
valgkomiteen hvis han ble 
styremedlem i NBF. Etter at Ragnar 
Lyssand var valgt til styremedlem i 
sak 7 ble Ragnar Lyssand trukket fra 
valgkomiteen og i stedet ble Steinar 
Thowsen, gr.2 enstemmig valgt 
sammen med de øvrige foreslått av 
NBFs styre.    
 
7. Valg av styre og revisorer for 2009 
ble gjennomført før valg av 
valgkomité, sak 6 da man ikke kunne 
sitte i valgkomiteen når en ble valgt 
som styremedlem.  
Leder av valgkomiteen Arvid Myreng 
ledet avstemningen og redegjorde for 
valgkomiteens arbeid som følger: 
Valgkomiteens innstilling til styre og 
revisorer for 2009.  
President: Frode Brakstad, Gr.16 
Sekretær: Per-Kristian Hansen, Gr.7 
Kasserer: Torleif Asheim, Gr.8 
PR-leder: Jonny Olsen, Gr.5 
Styremedlem: Ragnar Lyssand , Gr.5 
Revisor: Roy Bøe, Gr.6 
Revisor: John E. Solheim, Gr.6 
Valgkomiteens innstilling er 
enstemmig. Valgkomiteens arbeid:  
På forespørsel fra valgkomiteen 
meddelte president Tom Corneliussen 
og sekretær Per-Kristian Hansen at 
de ikke var villige til å ta gjenvalg, 
mens alle de øvrige  svarte at de er 
villige til å ta gjenvalg. Gruppene ble 
informert om dette, og invitert til å 
komme med forslag.  
Følgende forslag kom innen fristen: 
Gr.2: Gjenvalg på alle som er villige. 
Ragnar Lyssand, Gr.5 som ny 
president (ikke forespurt), og Geir 
Erling Birkeland, Gr.3 som ny 
sekretær(ikke forespurt).   
Gr.3: E-post som følger: ”Vi i Gr.3 har 
ingen kandidater til NBF. På 
medlemsmøte i Lyn ble følgende navn 
dog nevnt: Stein Thorsen, Jarluf 
Lomeland og Frode Brakstad”. (Ikke 
fulgt opp av valgkomiteen da dette 
ikke er konkrete forslag) 
Gr.11:Gjenvalg på alle som er villige. 
Frode Brakstad, Gr 16, som ny 
president (forespurt og villig), og Geir 
Erling Birkeland som ny sekretær(ikke 
forespurt). På denne bakgrunn 

kontaktet undertegnede Ragnar 
Lyssand, som ikke er villig til å  
påta seg presidentvervet, men som er 
villig til å stille som styremedlem, - og 
Geir Erling Birkeland, som ikke er 
villig til å påta seg sekretærvervet.  
Etter dette manglet valgkomiteen en 
villig kandidat til sekretærvervet. Vi 
tok da kontakt med de gjenværende 
styremedlemmene, men ingen av 
dem var villige til å påta seg dette 
vervet. Deretter kontaktet vi to 
personer som vi selv mente var godt 
kvalifisert til sekretærvervet. Ingen av 
disse to var villige. Vi besluttet da å 
sende ut et brev med oppfordring til å 
komme med flere forslag. Dette 
resulterte i forslag på tre personer 
som alle er forespurt og villige: 
Gr.1: Frode Brakstad, Gr 16, som 
president.(På grunn av en 
misforståelse mellom Brakstad og 
undertegnede, ba vi også om 
kandidater til presidentvervet i det 
ovennevnte brevet).  
Gr.3:Marianne Walente, Gr 1, som 
sekretær. 
Gr.7: Per-Kristian Hansen, Gr 7, som 
sekretær.    
Etter at leder av valgkomiteen, Arvid 
Myreng, hadde redegjort for 
innstillingen og valgkomiteens arbeid, 
ble det lagt fram et benkeforslag av 
gr.1 på  vegne av gr.3 på Marianne 
Walente som ny sekretær i NBF. Det 
lå i forslaget fra gr.3 en redegjørelse 
for Mariannes kvalifikasjoner og gr.3s 
vurdering av forslaget. Etter spørsmål 
fra gr.5s representant redegjorde  
Per-Kristian for at han nå stilte til 
gjenvalg som sekretær.  
Avstemningen: Valgkomiteens 
innstilling ble vedtatt enstemmig 
bortsett fra sekretær hvor 
valgkomiteens innstilling på Per-
Kristian Hansen ble satt opp mot gr.3s 
forslag på Marianne Walente.  Per-
Kristian Hansen ble valgt med 23 mot 
12 stemmer avgitt for Marianne 
Walente.  
Valgkomiteens innstilling til styre og 
revisorer i NBF for 2009 var dermed 
vedtatt. 
 
8. Forslag til sted for 
representantskapsmøte og 
landsutstilling 2010.   
Anmodning til gruppene om dette var 
sendt ut sammen med sakspapirene 
og ingen hadde meldt sin interesse for 
arrangementet i 2010.  Styret må 
derfor arbeide videre med å finne 
arrangør for Representantskapsmøte 
med landsutstilling i 2010.  
 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen 
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Styre og stell. Styret for 2008 har 
vært President Tom Corneliussen, 
sekretær Per-Kristian Hansen , 
kasserer Torleif Asheim , PR-leder 
Jonny Heimark Olsen og styremedlem 
Frode Brakstad. Tom Corneliussen 
har for 2008 vært Vise-President og 
Per-Kristian Hansen sekretær i 
Skandinavisk Brevdueunion.  
Tom har representert NBF på DdBs 
årsmøte og Tom og Lars 
Corneliussen har etter invitasjon fra 
det tyske forbund, representert NBF 
under VM i Fritzlar i Tyskland.  
Øystein Knive har ved siden av å 
være NBFs utregningskontakt også 
vært ansvarlig for NBFs nye 
oppmålingsprogram. Jonny Heimark 
Olsen har overtatt som WEB-redaktør 
for NBFs hjemmeside og fått sidene til 
å fungere best mulig men uten 
diskusjonsforum som etter hvert ble 
ødelagt av inntrengere til dels med 
virusbefengte vedlegg. Jonny vil i 
2009 videreføre og utvikle sidene i 
samarbeid med gruppene i NBF. 
Redaktør for Norsk Tidsskrift for 
brevduesport har vært Lars 
Corneliussen. 
NBFs 97. representantskapsmøte 
med festaften ble avholdt på Quality 
Resort Hotel i Kristiansand den 9 
februar 2008. SBU-møte ble avholdt 
fredag 8 februar samme sted med 
inviterte delegater fra Sverige og 
Danmark. Presidenten i det tyske 
brevdueforbund, Horst Menzel  var 
spesielt invitert og overvar både SBU-
møte og NBFs repr.møte.  
Under festen fikk NBF overrakt gaver 
fra SBF, DdB, det tyske forbund og 
Dion Esman Larsen. Geir Erling 
Birkeland og Jan Olav Thrana, gr.3 
fikk NBFs Hedersmedalje for sin 
innsats for norsk brevduesport, både 
sentralt og lokalt.  
SBU-landskampen måtte avlyses da 
importkravene fra det norske 
Mattilsynet ikke lot seg gjennomføre 
for våre svenske og danske venner på 
de frister som det ble satt fram krav 
om. SBU-møte vedtok etter forslag 
fra NBF å endre statuttene i 
Skandinavisk Mesterskap til  2 x 200 
km, 2x 300 km og 400 km. DdB 
mente da at man måtte kreve en 
minimum deltagelse fra grupper eller 
flygesammenslutninger på minst 10 
slag, som ble vedtatt. 
Representantskapet: Forslag om 
minskede kilometerkrav i 
Ettåringsmesterskapet, 
Langdistansemesterskapet og 
Unduemesterskapet ble vedtatt.  
Styrets forslag om endring av 
medlemskategoriene, fikk ikke flertall 

og styrets budsjettforslag for 2008 ble 
enstemmig vedtatt. NBF vedtok for 
første gang et Dopingreglement. 
Frode Brakstad ble valgt i stedet for 
Kurt Schultz som styremedlem, for 
øvrig gjenvalg på styret i NBF.  
Det har vært avholdt 7 styremøter 
og et Formannsmøte i 2008. 5 av 
styremøtene er avholdt ved hjelp av 
telefonsamband over internett, såkalte 
SKYPE-møter. Det innebærer at 
styrets medlemmer kan snakke med 
hverandre etter tur og alle hører hva 
som blir sagt. Presidenten styrer 
hvem som skal ha ordet. I og med at 
styremedlemmene sitter hjemme og 
det ikke er ekstra telefonutgifter og 
resiseutgifter, spares det betydelige 
beløp for NBF.  
Etter at Svend Rosager-Hansen etter 
mange års medvirkning for Tauris i 
elektroniske registreringssytemer ville 
slutte, tilbød Tauris forhandlinger med 
NBF og vi fikk istand en avtale som 
sikret de av medlemmene som har 
Tauris-anlegg en videreføring og 
videreutvikling av registreringsystemet 
til medlemmenes beste.  
 NBF intruduserte i 2007 ny type 
ringer, kombiringer, hvor man kunne 
innføre en elektronisk chip i 
fotringen. Det viste seg at denne chip 
ikke kunne benyttes på Tauris-anlegg. 
I 2008 har Tauris utviklet sin egen 
chip slik at chip i kombiringen også 
fungerer for Tauris-anlegg. 
Gjennom informasjon fra  vår 
internasjonale organisasjon FCI og 
samarbeid innen SBU og det tyske 
brevdueforbund, har NBF fått alle 
nødvendige tillatelser for slipp i 
utlandet 2008. 
Styrets arbeid under ledelse av Tom 
Corneliussen har fungert godt med 
stor enighet og delaktighet av 
samtlige styremedlemmer.  
 
NBFs  oppgaver har økt betydelig de 
senere årene. En viktig jobb er NBFs 
kontakt med Mattilsynet både for 
kappflyvningene og utstillingene. Her 
har Frode Brakstad gjort en god jobb 
for å få fram våre duers gode sunnhet 
og våre rutiner i forhold til vaksinering 
og oppfølging av Mattilsynets krav til 
duehold.       
Gruppenes ansvar for eget 
kontrollarbeid må følges opp selv om 
vårt utregningsprogram i seg selv er 
kontrollerende når dette benyttes slik 
det skal. Det er i gruppene færre  å 
velge blant  når tillitsverv skal 
besettes og ledelsen i gruppene må  
finne fram til arbeidsfordelinger som 
gjør arbeidet enklere for den enkelte 

tillitsvalgte og gjør alle medlemmene 
delaktig i både klubb og gruppearbeid. 
Resultater 2008 
En vellykket Landsutstilling  ble 
avholdt på Sørlandets Travpark 
med høy kvalitet på duene. Walente 
og Lindberg vant sportsklassen for 
både hanner og hunner, hadde 
utstillingens høyest bedømte due  
(Grand Prix) og fikk NBFs 
Ærespremie for beste hann og hu 
sammenlagt. Gr.1 og 3 hadde beste 
lag for ettåringer og Larvik og 
Telemark Brevdueforening beste 
ungduelag.  
VM 2008 i Fritzlar i Tyskland ga en 
ærefull 5. plass til Jan Lindberg, Gr.1 
og i tillegg fikk 10 NBF- duer 
plasseringer i VM-finalen den 6.09.08. 
Igjen en god innsats fra et godt norsk 
VM-lag, som gir gjenklang i den 
internasjonale brevduesport.  
I Olympiaflygning for Ungdom i 
Ziemendorf i Tyskland deltok 3 norske 
juniorslag blant 135 duer fra 14 FCI-
land. Lasse Ellingsen, gr.6 Bergen 
fikk her en hederlig 39 plass i finalen. 
Flott at NBF deltok i den første 
Olympiaflyvning for Ungdom 
noensinne.  
I SBU-mesterskapene oppnådde 
Jorun og Tormod Fjellheim en 3 
plass i SBUs LD og en 25. plass i 
Skandinavisk Mesterskap. I SBU-
landskampen for ungduer  i Larvik ble 
Norge beste nasjon foran Danmark. 
Arild Rønning, gr.15 vant finalen og 
fikk beste Essdue i Landskampen. 
Karl Ravndal, LBF vant både 
finaleslippet og essduekonkurransen i 
OLR i Larvik med due 08-14233 og 
fikk for prestasjonen Torleif Asheims 
Sølvdue      
Norske Mesterskap 2008. 
Årets Norgesmester og 
Kongepokalvinner er Ingvar Kluge 
gr.8. Ingvar blir også nr 2 i KD, 3 pl i 
Ettåringsmesterskapet, beste Esshu 
og flere flotte plasseringer blant 
Essduene på Vestlandet . Frode 
Brakstad, gr.16 vinner KD og 
Ettåringsmesterskapet, blir nr 2 i 
NM,  har 3. esshann og 2. esshu og 
mange andre plasseringer blant 
essduene på Østlandet i 2008.  
Jan Erik Baller, gr.7 tar seg av 
mesterskapene på de lengre 
distanser og vinner MD og LD og har 
2,7 og 9 plass blant esshannene på 
Østlandet. Asbjørn og Arne 
Knudsen, gr.7 blir vinner av 
Sprintmesterskapet og Harald 
Ellefsen, gr.1 vinner 
Ungduemesterskapet 
Jan Lindberg, gr.1 tar i tillegg til sin 5 
pl i VM,  3 pl. NM, 8 pl. i LD og 4 pl. i  
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KD og EM og får napp i VM-trofeet fra 
2004. Birk Håland, gr.8 har årets 
sprinter og Karl Kr. Olsen gr.7 årets 
ungdue. Et nytt medlem i gr.8 med 
navn Dirk Gebert utmerker seg 
foreløpig med sine unger ved å bli nr 
2 i UM og og har 2 og 3. beste 
ungdue. Dirk vil vi garantert få høre 
mer til de neste årene.  
Junioren Inger Lise Austrheim, gr.9 
blir Juniormester i  NM, KD, EM og 
blir bare slått av Lasse Ellingsen, 
gr.6 i Årets Sprinter hos en Junior. 
NBFs Dommerklubb fikk avholdt 5 
gruppeutstillinger hvor 6 grupper var 
involvert og 1 foreningsutstilling med 
til sammen 400 duer. På 
Landsutstillingen i Kristiansand deltok 
221 duer. Duekvaliteten var høy. Det 
var liten interesse for kurs og det er 
fortsatt kun 8 aktive dommere  i 
klubben foran 2009-sesongen.  Det 
meldes om styrket økonomi takket 
være tilskuddet fra NBF på kr 0,50 per 
solgt ring.  
Medlemstallet i 2008 øker med 6 og 
er ved slutten av året 440. Det er 
fortsatt stort frafall av medlemmer 
men dette år kommer det 6 flere inn 
enn de som slutter. Et stort problem 
er at det blir flere passive på 
bekostning av antall aktive. Her er det 
opp til gruppene å tilrettelegge best 
mulig for aktivisering av passive 
medlemmer.  
NBFs og gruppenes oppgaver har 
økt betydelig de senere årene.   
I henhold til NBFs vedtekter legges et 
stort egenansvar på kontrollarbeidet i 
gruppene. Vårt gode 
utregningsprogram og nye rutiner 
med elektroniske 
registreringssystemer har forenklet 
kontrollarbeidet. Allikevel må vårt 
reglement tilpasses de nye rutiner slik 
at vi er sikret at våre resultater er 
korrekte til enhver tid. Det er nå færre 
medlemmer i gruppene å velge blant  
når tillitsverv skal besettes og 
ledelsen i gruppene må finne fram til 
arbeidsfordelinger som gjør arbeidet 
enklere for den enkelte tillitvalgte. Alle 
medlemmer i NBF må gjøres delaktig 
i både klubb og gruppearbeid. 
Økonomi. Av inntektene går 
kontingenten i balanse i forhold til 
budsjett. Fotringene har blitt dyrere i 
innkjøp , rentene har økt og 
rekvisitasalget har økt slik at NBF på 
inntektssiden får inn ca 1500 kr mer 
enn budsjettert. Selv om det er 
innsparte trykkingsutgifter på tidsskrift 
så øker portoutgiftene og 
administrasjon ved utsending slik at 
tidsskriftet blir 1500 kr dyrere enn 
budsjettert. I forhold til budsjett er det 
spart inn på  WEB-sidene, 
representasjon, administrasjon, 

avskrivninger, PR-midler  og diverse 
utgifter. Merforbruk på styremøter, 
repr.møte og Formannsmøte, 
premier, SBU-landskamp i Larvik og  
Tauris-avtale. Samlede  merinntekter 
og mindreutgifter i forhold til 
merutgifter, gir et samlet 
underskudd i 2008 på  14561 kr.  
PR for Brevduesporten. Det er heller 
ikke i 2008 brukt midler over PR-
budsjettet, men det er brukt midler 
over andre busjettposter både i 
tidsskrift og på vår WEB-side. 
Gruppene og NBFs styremedlemmer 
har fortsatt gjort en stor innsats for å 
øke interessen for brevduesport og for 
å få flere medlemmer. Gjennom vår 
hjemmeside får vi mange nye 
medlemmer, som det dessverre er 
vanskelig på kort sikt å få aktivisert til 
deltagelse på kappflygninger. Det har 
vært flere gode programmer om 
brevduesporten på TV og i radio. Etter 
slike program får NBF mange 
henvendelser om medlemskap. 
Informasjon til grupper og medlemmer 
om veterinærsituasjonen, 
slippresultater og andre nyheter  på 
NBFs hjemmeside er utviklet av vår 
PR-leder som vil fortsette å utvikle 
egne sider for gruppene for 
informasjon til egne medlemmer og 
innsyn for andre grupper. 
Norsk Tidsskrift for Brevduesport. 
Med Lars Corneliussen som 
redaktør har tidsskriftet både hatt en 
god utforming og inneholdt artikler og 
omtaler av høy klasse. Trykkemessig 
har det vært innsparinger og  ringlista 
har fått bedre lesbarhet enn tidligere. 
Etter hvert har gruppene kommet med 
mer stoff og utgivelsene har blitt en 
regelmessig utgivelse etter planene i 
slutten av året.. Vårt medlemsblad går 
inn i det  siste året før det den 1. mai 
2010 er 100 år siden første nummer 
av Norsk Tidsskrift for Brevduesport 
kom ut. Det bør allerede i 2009 
planlegges en markering av jubileet..    
Veterinærsituasjonen i 2008.  
I forhold til den farlige typen 
fugleinfluensa H5N1 har det vært 
noen få utbrudd i Mellomeuropa på 
store fjørfeproduserende anlegg. Her 
har bestandene blitt avvlivet på en 
kontrollert måte for å hindre 
smittespredning og nye tilfeller har 
ikke blitt meldt i samme område. I 
Skandinavia har vi ikke hatt 
utbrudd verken på villfugl eller 
tamfugl av denne typen i 2008 og 
våre slippplaner har gått som 
normalt.  
Mattilsynet har innført de samme 
beskyttelsestiltakene overfor virus av 
typen H7 og dette har ført til innføring 
av risikosoner og obervasjonssoner i 
noen områder i Danmartk og ved ett 

tilfelle i Norge. Mattilsynets regelverk 
er slik alt fjørfe blir avlivet når det er 
påvist virus av denne typen i 
besetningen. Begrunnelsen er at de 
er redd for H7-virus, som for øvrig 
ikke angriper brevduer, skal mutere 
og utvikles til H5N1-virus. Forsøk i 
offentlige laboratorier med smitte av 
vanlige doser av H5N1 på brevduer 
viser at brevduer ikke blir smittet og 
bryter ned viruset. Vår organisasjon 
FCI har egne kontakter og forsyner 
EU-kommisjonen med fakta om dette 
slik at utbrudd i minst mulig grad skal 
påvirke vår sport og gi minst mulig 
restriksjoner i EU-land som Norge 
gjennom EØS-avtalen er en del av.  
 
Framtidsutsikter. 
Det største problemet er fortsatt 
rovfuglbestanden som gir problemer 
over hele landet både rundt det 
enkelte slag og på kappflygningene.  
Det er nedlagt et stort arbeid av 
enkelte for å analysere rovfuglenes 
levemåte, hekketid, trekk og annet 
som kan hjelpe for å få til sikrere 
duehold og kappflyvninger. 
Ornitologene har vært og vil være 
nyttige samarbeidspartnere for å få 
mest mulig kunnskap om våre ville 
fugler . Det er et håp at bestanden av 
vandrefalk er i tilbakegang i flere deler 
av landet og at vi får bedre viten om 
dens trekk, hekketid og jaktområder i 
ulike deler av året.  
De gode varslingssystemene bør 
gjøre våre oppslipp sikrere,  selv om 
vi må regne med at 
klimaforandringene fører til mer 
ekstremvær.  
Jeg må gjenta det jeg skrev for ett år 
siden: Vi står foran store utfordringer i 
årene som kommer som bare lar seg 
løse ved fellesløsninger og samhold 
om NBFs organisasjonsstruktur.  
Det som kan gi oss flere aktive 
medlemmer og nye interesserte i vår 
sport, er informasjon lokalt på TV og 
lokalaviser gjennom omtale av 
resultater i gruppe og klubb, både 
nasjonalt og internasjonalt. Her har 
alle grupper og foreninger en jobb å 
gjøre. VM og SBU-landskampen viser 
at vi har duer i verdensklassen med 
gode importer og avl av duer som 
tåler vårt klima og flyvninger over 
høye fjell og gjennom trange daler.  
Det er viktig at vi får optimismen 
tilbake og med den få flest mulig av 
NBFs  passive medlemmer til å drive 
med aktiv brevduesport. Vi har i våre 
brevdueslag et godt grunnlag å bygge 
videre på,  med en flott stamme av 
hardføre brevduer med topp 
orienteringsevne. 
 
Per-Kristian Hansen, Sekretær.   
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NBF HOVEDREGNSKAP 2008
AKTIVA 2007 2008 PASSIVA 2007 2008

DnBNOR Høyrente Kr. 2387,75 Kr. 6,12 Skyldig kreditorer

DnBNOR Driftskonto Kr. 504,52 Kr. 472,85 Diverse Kr. 1910,60 Kr.

Postbanken Driftskonto Kr. 115273,69 Kr. 125,67 Styremedlemmer Kr. Kr. 6216,4

Landkreditt Bank Kr. Kr. 96046,06 Tidsskrift Kr. 10804,00 Kr. 22836,09

Pettersens minnefond Kr. 8840,00 Kr. 8840,00 Formannsmøte Kr. 8481,00 Kr. 464,00

Jubileumsfond Kr. 19000,00 Kr. 24000,00 SBU / Larvik Kr. 7781,39

Seebergs minnepremie Kr. 2000,00 Kr. 2000,00 Derby 2007 Kr. 1197,00

Utestående fordringer:Div. Kr. 5687,46 Kr. 781,00 Derby voksne duer Kr. 3900,00 Kr. 1400,00

Reklame Web. Kr. 1795,51 Kr. Derby Unger Kr. 1350,00 Kr. 1500,00

Utestående fordringer:Rekvisita Kr. 3000,00 Kr. Forskudd Ringer 2009 Kr. Kr. 60,00

Utestående fordringer:SBU / Larvik Kr. Kr. 5210,00 31.10.2007 31.10.2008

Utestående fordringer:Annonser Kr. Kr. 5750,00 Egenkapital  231430,89 236719,33

Utestående fordringer: Renter Kr. Kr. 7703,32 NBF Balanseregnskap 288,44 -14561,08

Utestående fordringer: VM. Kr. Kr. 3750,00 Jubileumsfond 5000,00 5000,00

Utestående fordringer: Formannsmøte Kr. 2531,00 Kr.

Eiendeler (Dataprogram) Kr. 5000,00 Kr. 5000,00 236719,33 227158,25 Kr. 236719,33 Kr. 227158,25

Eiendeler Data Drift 2 år Kr. 3070,00 Kr. 2045,00

PC Tidsskrift Kr. 3400,00 Kr. 3400,00

Lager Medaljer Kr. 1764,50 Kr. 1764,50

Lager Premier Kr. 1704,00 Kr. 2009,00 Balanse Kr. 263164,93 Kr. 268613,13

El-Chip lager Kr. Kr. 64380,61

Rekvisitalager Kr. 83006,50 Kr. 31129,00 Torleif Asheim

Utestående rekvisita Kr. Kr. SANDNES     20.12.2008

GPS Kr. 4200,00 Kr. 4200,00

Balanse Kr. 263164,93 Kr. 268613,13

NBF Resultatregnskap 2008
INNTEKTER Resultat Budsjett Resultat Budsjett

2007 2008 2008 2009

Kontingent Kr. 151075,00 Kr. 155000,00 Kr. 155055,00 Kr. 160000,00

Fotringer Kr. 82600,86 Kr. 83000,00 Kr. 77217,49 Kr. 80000,00

Renter Kr. 526,22 Kr. 715,00 Kr. 8723,49 Kr. 5000,00

Rekvisitasalg Kr. 18923,38 Kr. 20000,00 Kr. 715,57 Kr. 2000,00

El-Chip salg Kr. 18389,06 Kr. 20000,00

Diverse Kr. 1603,45 Kr. Kr. Kr.

WEB-sider Kr. 100,00 Kr. Kr. 1000,00 Kr. 1000,00

Reklame Web-sider 1795,51 2000,00 Kr.

Kr. 256624,42 Kr. 260715,00 Kr. 261100,61 Kr. 268000,00

NBF Resultatregnskap 2008

UTGIFTER Resultat Budsjett Resultat Budsjett

2007 2008 2008 2009

Tidsskrift: 8 nr. 8 nr. 8 nr. 8 nr.

Trykking Kr. 51469,00 Kr. 62000,00 Kr. 55912,00 Kr. 60000,00

Red.godtgjørelse Kr. 8000,00 Kr. 8000,00 Kr. 8596,70 Kr. 8600,00

Porto / adm. Kr. 23517,53 Kr. 25000,00 Kr. 33199,74 Kr. 35000,00

Annonseinntekter Kr. -7500,00 Kr. -8000,00 Kr. -6325,00 Kr. -6000,00

Abonnementinntekter Kr. -1670,00 Kr. -1800,00 Kr. -3570,00 Kr. -3500,00

Sum netto tidsskrift Kr. 73816,53 Kr. 85200,00 Kr. 87813,44 Kr. 94100,00

WEB-sider Kr. 10271,09 Kr. 10200,00 Kr. 8737,00 Kr. 8800,00

Kontingent SBU / FCI Kr. 2110,00 Kr. 2100,00 Kr. 2363,64 Kr. 2400,00

Utgiftgodtgjørelse Kr. 24000,00 Kr. 24000,00 Kr. 24000,00 Kr. 24000,00

Styremøter Kr. 25969,26 Kr. 20000,00 Kr. 23794,86 Kr. 18000,00

repr.møte/F-møte Kr. 37499,50 Kr. 40000,00 Kr. 46923,83 Kr. 40000,00

Repr SBU/FCI Kr. 20120,00 Kr. 18000,00 Kr. 16169,50 Kr. 15000,00

Administrasjon Kr. 13872,00 Kr. 10000,00 Kr. 9744,90 Kr. 8500,00

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

Premier Kr. 22100,00 Kr. 20000,00 Kr. 28484,00 Kr. 20000,00

Tilskudd dommerklubben Kr. 7462,50 Kr. 7500,00 Kr. 7575,00 Kr. 7600,00

Avskrivninger/Rekvisita 6451,50 Kr. 6000,00 Kr. 3093,00 Kr. 5000,00

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

SBU Larvik Kr. 5857,00 Kr. 6000,00

TauRIS avtale Kr. 3644,00 Kr. 0,00

Diverse Utgifter 7663,60 4000,00 Kr. 2461,52 Kr. 4000,00

Underskudd Kr. 288,44 Kr. 3715,00 Kr. -14561,08 Kr. 4600,00

Kr. 256624,42 Kr. 260715,00 Kr. 261100,61 Kr. 268000,00

Torleif Asheim

SANDNES 
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- Jeg er veldig glad i duene mine, 
slår Thormod fast. Jorun setter 
frem et fat med rykende ferske og 
hjemmebakte kanelboller med 
melis på. Jeg er på besøk i Hans 
Nilsen Hauges vei på Rolvsøy 
utenfor Fredrikstad. – Jeg slår ikke 
duer i hjel bare fordi dem ikke har 
prestert noe som ettåringer, sier 
Thormod, smiler og tar en bit av 
konas bakverk. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Lars Corneliussen 
 
Imponerende resultater 
Det er slike uttaleleser som gjør at jeg 
tenker at Jorun og Thormod fortjener 
det oppsiktsvekkende resultatet de 
oppnådde i sesongen 2008. Deres 
hann, Norge-06-9884, ble årets hann i 
Norge i 2008, med en imponerende 
poengsum. 1472 poeng er den 
høyeste poengsummen en brevdue 
har prestert på en sesong i nyere tid i 
Norge. Senere i artikkelen skal vi se 
litt nærmere på denne superdua, men 
først skal de øvrige resultatene Jorun 
og Thormod oppnådde i de to 
foregående sesongene. I 2008 ble de 
gruppemestre i gruppe 7, og som de 
fleste vet, i gruppe 7 er det tøff 
konkurranse. Bak dette sammenlagte 
gruppemesterskapet ligger det jevnt 
gode resultater i alle distanse-
mesterskap. Nummer fire i gruppas 
kortdistansemesterskap, nummer tre 
på mellomdistansen, og nummer 2 på 
langdistansemesterskapet. I NBF blir 
Jorun & Thormod nummer fire i 
Norgesmesterskapet, nummer åtte i 
forbundets kortdistansemesterskap, 
nummer to på mellomdistansen og 
nummer syv i langdistanse-
mesterskapet i Norge. I det 
skandinaviske mesterskapet blir 
kompaniskapet nummer 25, og på 
SBUs langdistansemesterskap blir de 
nummer tre. Thormod oppsummerer 
denne sesongen med følgende tre 
ord: ”En god sesong”. 
 
Kompaniskapet 
Selv om det er Thormod tar seg av 
det meste av det daglige stellet, 
understreker han likevel at de to, man 
og kone, absolutt er et kompaniskap 
også når det kommer til brevduene. 
Jorun er en støttespiller som gjør at 
brevduesporten blir ekstra hyggelig 
for Thormod. Etter at han startet opp 
med duer på 90-tallet, har hun alltid 
deltatt på sin måte. - Jorun og jeg 
sitter alltid og venter på duer 
sammen, sier Thormod, - og gleden  

 
er like stor hos oss begge to hver 
gang en av brevduene våre kommer 
hjem fra slipp. Man forstår at lørdag 
formiddag, og venting på duer har blitt 
en koselig tradisjon i hjemmet i Hans 
Nilsen Hauges Vei. I følge Thormod 
varter Jorun opp med noe godt å 
spise, mens de venter på duer. 
Thormod hadde, i likhet med andre 
gutter i Fredrikstad på den tiden, duer 
og kaniner i ungdomstiden. Hobbyen 
ble tatt opp igjen da 
pensjonisttilværelsen nærmet seg, og 
etter påtrykk fra fetter, Ole Fjellheim, 
som nå står i samme forening som 
Thormod. 
 
Slaget 
Som tømrer av yrke har Thormod 
bygget huset de bor i, og selvfølgelig 
dueslaget for egen hånd. Dueslagets 
innredning og utforming bærer preg 
av godt håndverk. Lyst, romslig og 
god ventilasjon. Slaganlegget består 
nå av tre flygeavdelinger, primært til 
enkehanner, to avlsslag, et rom for 
enkehunner og et rom for ungduer. 
Med andre ord er det her god plass til 
duene. 
 
Norge-06-9884 
Thormod har en filosofi rundt 
brevdueholdet som bygger på 
tålmodighet. Denne tålmodigheten 
skulle bære frem et flott produkt, 
nemlig superduen Norge-06-9884. 
Thormod avliver ikke noen av duene 
sine bare fordi de ikke har kommet  

 
høyt opp på resultatlistene. Kommer 
de seg hjem fra et slipp fortjener de 
alltid en sjanse. Så var også tilfellet 
med ”9884”. Som ungdue har han kun 
en gruppeplassering å vise til. Som 
ettåring har han også kun en 
gruppeplassering på sin merittliste. 
Det var som to-åring, og med en litt 
spesiell historie i bagasjen, denne 
duen skulle slå ut i full blomst. Som 
ettåring deltok han på et slipp fra 
Bollnäs, som var et tøft slipp. Fra 
dette slippet kom 9884 nemlig ikke 
hjem med det første. Han hadde ikke 
fløyet veldig langt før han bestemte 
seg for å ta en hvil hos en dyreglad 
mann i Sverige, litt syd for 
oppslippsplassen. Den dyreglade 
svensken ringte til Thormod og 
fortalte at han hadde fått inn en due 
med ringnummer Norge-06-9884, og 
at han tilfeldigvis skulle kjøre til 
Gøteborg den påfølgende helgen. 
Han kunne gjerne ta med seg 9884 i 
en pappeske, og slippe han opp når 
han var nærme Fredrikstad på sin 
rute til Gøteborg. Lørdagen etter satt 
9884 igjen hjemme på slaget sitt i 
Hans Nilsen Hauges Vei. Etter dette 
var sesongen for de voksne duene 
over for gruppe 7s vedkommende i 
2007, og 9884 fikk lov til å overvintre 
på slaget til Jorun & Thormod frem 
mot sesongen i 2008. Thormod 
fortalte klubbkameratene sine i 
gruppe 7 om 9884s hjemkomst, og 
flere oppfordret han til å kvitte seg 
med denne dua, ettersom de mente at 
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Thormod med årets hann i NBF 2008, og Jorun med hua hans foran slaget. 
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det aldri kunne bli noe av duer som 
hadde en bomtur som denne. 
Historien om Jan Johansens 
”Hvalergutt” har lært Thormod at man 
aldri skal si aldri om noen due før det 
motsatte er bevist. Tålmodigheten 
Thormod ga 9884 kan minne om 
nestekjærligheten Hans Nilsen Hauge 
oppfordret sin menighet om, og 9884 
ga kjærlighet tilbake i form av topp 
prestasjoner hele sesongen gjennom i 
2008. Se bare: 
27. mai, Eidsvoll 100km. , 17 / 345 
31. mai, Rena 200 km. , 31 / 315 
7. juni, Tynset 350 km. , 25 / 222 
13. juni, Landskrona 400 km. , 18/143 
21. juni, Padborg 500 km. , 1 / 54 
5. juli, Hamburg 650 km. , 7 / 81 
22. juli, Hamburg 650 km. , 1 / 38 
 

Som man kan se har han en 
imponerende vårsesong på de korte 
avstandene hvor han er tidlig ute blant 
mange duer hver helg. I tillegg deltok 
han på alle de tre lange slippene 
gruppe 7 hadde i sesongen 2008, og 
vant to av dem. Som mange kanskje 
husker var Hamburg den 5. juli et 
ekstremt tøft slipp, og Thormod 
husker godt hvordan synet av 9884s 
hjemkomst var på dette slippet. ”Jeg 
har aldri sett et så kraftig regnvær. 
Det regnet så hardt at man skulle tro 
det ikke var mulig å fly, og når 9884 
landet og gikk inn til boksen sin, rant 
vannet av han i strie strømmer.” Totalt 
har ”9884” 2950 premiekilometer på 
sesongen 2008. I stamtavlen til 9884 
er det duer fra Jef de Wilder på både 

fars og morssiden. Faren til 9884 er et 
barnebarn til ”Slab”, den kanskje mest 
berømte brevduen til de Wilder. Slab-
linjen har i dette tilfellet blitt krysset 
med duer fra det belgiske toppslaget 
Van Hove-Uyterhoeve. På morssiden  
er det også Jef de Wilder-duer, denne 
gang krysset med duer fra G & C 
Koopman. Det som er ekstra artig er  
at begge foreldrene er gaver fra 
Thormods klubbkamerater. Faren til 
9884 er fra Arne Knudsen, mens 
moren er fra Yngvar Røstad. 
Undertegnede ønsker Jorun & 
Thormod lykke til med sesongen i 
2009, og følger spent med på hva 
9884 kan utrette som tre-åring. 
 
 
 

Norge-03-9369 er far til årets hann i 
NBF 2008, Norge-06-9884. Han er 
selv barnebarn av ”Slab”, Jef De 
Wilders mest berømte due. 
 

 
Norge-05-10132 er moren til årets 
hann i NBF 2008, Norge-06-9884. 
Hun har selv navn som Jef De Wilder 
og Koopman i sin stamtavle. 

Studie av øyet til Norge-06-9884 
 

 
Thormod foran et avlslag med 
nyinnkjøpte duer. 

 
Deler av slaganlegget i Hans Nilsen 
Haugesvei 29. 

 
Årets hann i NBF 2008, ”9884”, her i 
redeboks med sin skimlete hunn. 
 

Norge-06-9884 
Årets hann NBF 
2008 

Norge-03-9369 

Norge-05-10132 
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Følgende artikkel fra Norsk Tidsskrift 
for brevduesport nr.1 1916 årgang 
nr.7. Skrevet inn og innsendt av Tom 
Corneliussen. Språket er brukt slik det 
ble skrevet i 1916. 
 
DEN BELGISKE BREVDUEAVL 
 
Fra ”Brevduen” har vi hentet 
nedenstaaende som stod at læse i 
”Stettiner Neueste Nachrichten” for 
16.november 1915: 
”Talrige fastgrodde meninger om 
kampmidler er under verdenskrigen 
blit omstøtte. Mange indretninger,som 
som man ikke har villet avskaffe, men 
som dog  paa grund av de nye 
tekniske opfindelser hadde trodd 
trængt i bakgrunden,har — i ethvert 
tilfælde for de ukyndige — igjen faat 
en ganske uventet betydning. De 
gamle skyttergraver er atter kommen 
til ære, de fra skytevaabnenes 
opkomst stammende haandgranater 
anvendes ved siden av 
kjæmpeskytset,og selv den lille og 
ubetydelige brevdue har- telegraf og 
flyvemaskiner til trods –formaad at 
hæve sin plads. Hos alle de 
krigførende magter har brevduen 
fundet  utstrakt anvendelse. Meget 
betydelig var deres rolle i særdeleshet 
i Belgien i begyndelsen av krigen, og 
det med god grund, ti Bælgien hvor 
den kjæmpemessige styrkeprøve 
begyndte, har uomstridelig længe 
indtat førstepladsen paa 
brevduevæsenets omraade. 
Hvilken utsrækning den belgiske 
brevduesport har, faar man et begrep 
om, naar man reiser i landet, hvor saa 
at si ikke et hus er uten duer, og hvor 
talrige hoteller og gjestgivergaarde 
bærer navne, der henpeker paa duer, 
for eksempel ”Au Colombophile”,”In 
de Reisduif” og lignende. I de senere 
aar har Tyskland ganske vist paa 
mange omraader og med held 
formaaet at ta konkurransen op, 
særlig i henseende til duernes 
skjønhet, men hva brevdueavlens, 
eller rettere brevduesportens 
utstækning angaar, taaler Tyskland 
ingen sammenligning med Belgien. 
Man kan uten overdrivelse si,at 
brevduesport i Belgien er en 
nationaladspredelse ganske som 
tyrefægtninger i Spanien, hanekampe 
i Orienten og fullblodsavl og  
væddeløpssport i England, og denne 
kjærlighet til brevduer finner man i alle 
klasser og hos alle racer. Fattige og 
rike, walloner og flamlændere, alle 

dyrker de brevduesport med 
like stor iver og interesse.  
Paa grund av den kolossale 
utvikling sporten har, er denne 
naturligvis ogsaa blit en viktig 
erhvervskilde for landet. 
Millioner blev anvendt paa 
duer, og handelen med disse 
steg til millioner. Til alle land, 
Afrika, Indien og i de sidste aar 
for en stor del ogsaa til Japan, 
solgtes belgiske brevduer, der 
fuldstændig behersket 
verdensmarkedet. Talrige erhverv var 
avhængige av brevduesprten, ja 
mange skylder endog denne deres 
tilblivelse. Saaledes opblomstret en 
vældig handel med duefor, som for 
bønnernes vedkommende væsentlig 
indførtes fra Holland, og vikkerne fra 
Kønigsberg. Store fabrikker fremstilte 
fotringe og transportkurve for 
brevduer, og fabrikationen av 
kontrollure til konstatering av 
flyvepræstationerne blev en stor 
industri. Disse ure kostet indtil 150 
francs pr.stk., og da mange 
mindrebemidlede ikke kunde ofre saa 
mange penge hertil, opstod store 
forretninger med utleining av ure.  
Brevduesporten i Belgien er av 
gammel dato, idet brevduesport 
allerede  blev dreven intensivt  i 
Flandern og Wallonien i forrige 
aarhundrede. Tidligere skjelnet man 
imellem tre arter av brevduer, som fik 
navne efter byerne de opdrættedes i: 
Antwerpen, Brussel og Luttich, men i 
aarenes løp er disse arter blit parret 
saa sterkt ind med hinanden, at de 
specielle kjendetegn for hver art 
efterhaanden er blit utvisket, saaledes 
at de nu næsten alle er av ensartet 
type. 
Derimot findes der familier  eller racer, 
om hvilke der gaar særlig ry, og som 
derfor alle tider betales med meget 
store priser. Disse faar som regel 
navn efter opdrætterne. Av disse 
renavlede stammer kan nævnes Gits 
og  Randaxhe fra Antwerpen, Bastin 
og Gournai fra Verviers, Pirlot fra 
Luttich. Janssens, Missiaen, 
Wielemans og Smaelen fra Brussel, 
Albert de Gandt fra Dottigues, Blondel 
og Coppens fra Wareghem, Putmann 
fra Korbrijk, von den Bosche  og De 
Mulder fra Gent og Armand Thiry fra 
Huy.  
Duer av mange av disse ved kritisk 
valg av avlsdyrene opstaaede 
stammer betales med rent utrolige  
 
 

 
 
priser. Der er eksempler paa, at de er 
betalt med 2000 ja 3000 francs pr.stk. 
Men belgiernes forkjærlighet for 
brevduer og brevduesport har dog 
ogsaa hat mindre glædelige forhold 
tilfølge, idet  for eksempel 
spilledjævelen ved den vandt indpas i 
store lag av befolkningen. Ved de 
store kapflyvninger,hvor der deltar 
tusender av duer, er det nemlig 
vældige summer, der veddes om. Det 
er heller ikke ualmindelig ,at der finder 
uregelmæssigheter sted, for man 
forstaar saa godt at ”stille” 
kontrollurene saaledes, at der kan 
vindes en chance. Ved præmie 
flyvningerne-særlig ved de saakaldte 
”National-Flyvninger”—sendes duerne 
til fjerntliggende steder, som Spanien, 
hvor Armeria, Miranda og Madrid er 
skattede løslatelsessteder,og det er i 
mange tilfælde specielt dertil indrettet 
duetog, som fører de vingede 
hærskarer til Frankrig og Italien. 
Forsøkene paa at faa duerne til at 
flyve fra Algier over Middelhavet til 
Belgien har man derimot indstillet, da 
disse altid forblev resultatløse. 
Ogsaa andre,for størstedelen dog ret 
sjeldne eksperimenter, har man 
anstillet med duerne, idet man for 
eksempel har forsøkt at vænne dem 
til at fly baade frem og tilbake mellem 
2 steder. Dette var dog næsten alltid 
over kortere strækninger som for 
eksempel mellem Antwerpen og 
Brussel. Det opnaaddes ved at gi 
duerne deres fôr det ene sted, vand 
det andet, men disse  og lignende 
eksperimenter har aldrig faat nogen 
praktisk betydning. 
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Bildet over viser Reidar Corneliussens 
Gits-due. Bildet er fra 1916. 
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Haugesund Brevdueforening 
arrangerte uttaksutstilling for 
Gruppe 9 og Gruppe 14 i 
Haugesund helgen 16 – 17. januar 
2009. Utstillingen ble avholdt i 
foreningens klubbhus. Det var 
påmeldt hele 100 duer, som var det 
taket vi hadde satt for antall duer. 
Vi måtte for første gang i historien 
avvise duer p.g.a. plass- og 
kapasitetsmangel, så dette 
inspirerte til gjentagelse. 
 
Tekst og Foto: Knut Austreim 
 
Vi hadde fått Hans Ulrik Jensen fra 
Bergen til å dømme på utstillingen og 
han var sporty nok til å dømme alle 
100, selv om det ble mange timer 
med dommerarbeid. Som skrivere 
hadde han med seg Leif Ståle 
Vihovde og Øyvind Lien fra 
arrangøren. 
 
Det ble utstilt duer i 4 klasser, åpen 
klasse hanner, åpen klasse hunner, 
unghanner og unghunner. Kvaliteten 
på duene varierte fra klasse til klasse. 
I åpen klasse hanner var snittet bra, 
men ikke fullt så bra hos hunnene. 
Det samme gjaldt for ungduene, 
snittet var best hos hannene, noe 
også Hans Ulrik påpekte. Han var 
imidlertid imponert over den høye 
fjærkvaliteten på de utstilte duene, 
hvor mange oppnådde toppscore på 
0,50 poeng, 

 
 
 
 
Det var til sammen 4 duer som 
oppnådde 94,00 poeng på utstillingen, 
hvorav 2 tilhørte vårt juniormedlem 
Inger Lise Austreim. Hans Ulrik hadde 
fått i oppgave å plukke ut utstillingens 
Grand Prix due, og etter mange og 

tunge avveiinger falt han til slutt ned 
på due nr. 11232-08, en unghunn 
tilhørende Knut Austreim. I tillegg vant 
Leif Ståle Vihovde åpen klasse 
hanner, noe som var veldig hyggelig i 
og med at det var første gang han 
stilte ut duer på en utstilling. 

 
 
 
 
Resultater: 
Klasse 1 - Åpen klasse hanner: 
1)12190-07,Leif Ståle Vihovde,Gr.9, 93,75   
2)14278-06,E&K.I.Krogsæther,Gr.14 93,75 
3)13370-07,E&K.I.Krogsæther,Gr.14 93,25 
Klasse 2 – Åpen klasse hunner: 
1)12248-06, I L Austreim,Gr. 9, 94,00 
2)13343-07,E&K.I.Krogsæther,Gr.14,93,50 
3)11942-03,Leif Ståle Vihovde,Gr. 9, 92,75   
Klasse 3 – Unghanner: 
1)11201-08, I L Austreim,Gr. 9, 94,00 
1)11951-08, J I Våge,Gr. 9, 94,00 
3)11972-08, J I Våge,Gr. 9, 93,50   
Klasse 4 – Unghunner: 
1)11232-08, K Austreim,Gr. 9, 94,00  
Grand Prix 
2)11242-08, K Austreim,  Gr. 9, 93,25 
3)11245-08, K Austreim, Gr. 9, 93,25 

 
 
 
 
 

 

13.6 Hjørring / Skanderborg  
Oppslipp: Per M Korsmo 
 
20.6 Gandrup / Skanderborg  
Oppslipp: Frode Brakstad 
 
27.6 Hjørring / Padborg  
Oppslipp: Snorre Lindberg 
 
4.7 Hjørring / Hamburg  
Oppslipp: Frode Brakstad 
 
18.7 Hjørring / Soltau  
Oppslipp: Snorre Lindberg 
 
Hver gruppe har bestemmelserett 
over sin gruppes duer, hvis en 
gruppe vil holde                                    
igjen duene kan de gjøre dette. 
Merkostnadene dekkes av gruppen. 
 
Gruppene slippes seksjonsvis på 
slippene. 
 
Seksj 1: Gr 3 
Seksj 2: Gr 2 og Gr 16  
Seksj 3: Gr 1, Gr 4 , Gr 11 og Gr 15  
 
Oppslipp mellom seksjonene er 
minimum 30min , 
oppslippsrekkefølgen bestemmes av 
oppslippsjefen når det er uforutsette 
omstendigheter. 
- Vindretning vest og vest sørvest >10 
mps går Gr 3 opp først.  
- Ellers er oppslippsrekkefølgen Seksj 
3,2 og 1. 
 
Oppslippsjefenes oppgave er i god tid 
i forveien å holde utkikk med 
værprognoser og oppslippsjefen for 
slippet har myndighet til å fremskynde 
innsetning\slipp med 1 dag og utsette 
innsetning\slipp med 2 dager. Dette 
gir oss  bedre fleksibilitet med vær i 
forhold til oppslipp. Hensikten med 
dette er å gi duene de beste 
forutsetninger og minske tapene som 
kan inntreffe pga dette. 
Oppslippsjefen gir beskjed om 
eventuell fremskynding og utsetting 
av slipp, til de forskjellige seksjoners 
oppslippskontakter allerede på tirsdag 
ved fremskynding og onsdag ved 
utsetting.Disse må igjen gi beskjed til 
sine egene grupper, kun 
oppslippsjefen har myndighet til å 
fremskynde og utsette 
innsetningstider. 

 
Snorre Lindberg  
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Inger Lise med sine 2 beste duer 
på utstillingen, begge med 94,00 
poeng. 

Dommer Hans Ulrik Jensen med 
assistent Leif Ståle Vihovde ( t.v. ) 

Due nr. 11232-08  Grand Prix due 
med 94,00 poeng. Eier: Knut 
Austreim 

"����������#������

#��,�����
��������



Returadresse: 
Norsk tidsskrift 

for brevduesport 
v/ Torleif Asheim 

Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes  

 

 32

Brevduesport 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne 
 
Brevduens ringnummer: 
France-68-457421 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Blå 
 
Brevduens kallenavn: 
”Super Crack” 
 
Brevduens oppdretter: 
Hovaere 
 
Kappflydd hos: 
Crusson 
 
Brevduens siste eier: 
Robert Venus 
 
I følge presidenten i Norges 
Brevdueforbund er denne brevduen 
den beste Verden har sett. Brevduen 
ble avlet av en ukjent fransk 
brevduemann med etternavnet 
Hovaere. En venn av Hovaere, en 
annen fransk brevduemann ved navn 
Crusson, kjøpte denne dua av vennen 
sin, da han hadde behov for flere 
hunner. Man trodde altså at ”Super 
Crack” var en hunn da den ble solgt. 
Som kappflyger presterte den så 
ekstraordinære resultater at Crusson 
raskt forstod at det var snakk om en 
superdue, eller en ”Super Crack”. 
Denne hannen var forholdsvis liten i 
størrelse til å være hann. På tross av 
at man først trodde det var en hunn, 
på tross av at den manglet stamtavle, 
på tross av at den var avlet fram av en 
ukjent brevdueoppdretter, har den 
altså blitt en av tidenes mest berømte 
duer. 
 
Som kappflyger konkurrerte han i 
seks år. I løpet av disse seks årene 
ble han blant annet nasjonalvinner 3 
ganger. Han vant 11 første plasser i 
sin forening, og vant tottalt 46 premier 
hvorav 43 var blant de ti beste. 
Premiene han tok i kappflygninger var 
på alle avstander. Alt fra 300 
kilometer og opp til 900 kilometer. To 

ganger var han den eneste duen som 
kom hjem samme dag fra lange tøffe 
slipp. På et nasjonalslipp ble ”Super 
Crack” nummer to, kun slått av sin 
egen sønn, som han kom sammen 
med hjem. Sønnen var litt raskere til å 
gå inn.  
 
Den belgiske brevduemannen Robert 
Venus hadde lagt merke til de 
oppsiktsvekkende resultatene til 
denne duen, og tilbøy Crusson en god 
del penger for å overta denne duen. 
”Supe Crack” ble etter dette satt i avl 
på slaget til Robert Venus og han 
merket raskt gode resultater, også på 
avkom etter ”Super Crack”. Robert 
Venus lot seg ikke be to ganger, og 
ba Crusson om å få kjøpe alt han 
hadde på slaget sitt som hadde 
”Super Cracks” blod flytende i årene 
på Crusson sitt slag. Robert Venus 
har tjent seg rik på dette kjøpet, for 
man mener at ”Supe Crack” ligger i 
stamtavlen til imponerende 120 
nasjonalvinnere i Belgia. Man mener 
også at det finnes avkom etter Super 

Crack i de fleste land der det drives 
brevduesport. For en brevdue! 

 
På bildet over har Robert Venus (til 
venstre) fått besøk av en av mange 
brevdueholdere som vil ha en bit av 
blodet til ”Super Crack”. 


