
Organ for Norges Brevdueforbund
Årgang 96 – nummer 4 – mai / juni 2009

Fra innholdet :

• Faste spalter

• Norges landslag

• FCI VM 2009

• Diverse referater

• Minneord:

Willy Nilsen

• Felles klubbhus i 
Bergen ?

• Slipprapport 
gruppe 6 fra 2008

• Gammel årgang

• Internasjonale 
brevduestjerner

• Med mer…

Årets norske landslag: 25 stk. 30 dager gamle brevduer 
dro fra Oslo til Frankrike for å representere Norge og 

Norges Brevdueforbund i FCIs One Loft Race. Her er de! 
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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 61: Forside 
Side 62: Formalia 
Side 63: Gratulasjoner 

Redaktørens spalte 
  Presidentens spalte  
Side 64:  NBFs landslag 2009 
Side 65: FCI One Loft Race 2009 
Side 66: Referat - styremøte i NBF 
Side 67: Referat - styremøte i NBF 
Side 68: Minneord om Willy Nilsen 
Side 69: Felles klubbhus i Bergen 
Side 70: Slipprapport gruppe 6 2008 
Side 71: Gammel aargang 
Side 72: Baksida 
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Jubilanter i NBF! 
Vi gratulerer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 år    
- Preben Ryvænge, Larvik og Telemark BF, 8. august 
 
75 år 
- Egil Bergland, Eiker BK, 19. juli 
- Torgrim Nonslid, Sunnhordland og Vestfjellet BK 29. juli 
- Gabriel Gabrielsen, Stavanger og Omegn BK, 3. august 
- Johannes Henriksen, Rapid BF, 7. september      
 
70 år 
- Arnfinn Salte, Stavanger og omegn BK, 14. august 
- Edgar Borgersen, Fredrikstad BF, 24. september 
 
65 år 
- Trygve Sørsdal, Norsk Dueforening Drammen, 20. 
august 
 
60 år  
- Atle Larm, Rapid BF, 8. juli 
- Alf E. Engh, Norsk Dueforening Drammen, 26. august 
- Egon Larsen, Åsane og Omegn BK, 30. september 
 
50 år 
- Yngvar Røstad, Rolvsøy BF, 12. august 
- Kjersti Krokeide, Ving BK, 16. august 
- Roar Marthinsen, Tønsberg BK, 16. september 
- Håkon Øiseth, Direkte tilsluttet, 21. september 

Presidentens spalte 
Sesongen er i full gang. Avlsduene ligger på keramikkegg, med 
noen få par som unntak. De sistnevnte er par som har avlet flere 
vinnerduer og hvor ungene igjen har vist gode avlsegenskaper. 
Disse sommerungene kan være gode å ha når avlslaget skal 
forsterkes. Da forsterker en med duer som har vist at de kan 
prestere hos meg slik jeg bor og slik jeg driver sporten. 
Her på sør-østlandet har vi nettopp gjennomført siste slippet i 
første sommermåneden. Det er varmt ute og Padborg gikk av 
stabelen i går. Med alt fra 400 kilometer for  
sørlandsduene, 600 kilometer til Oslo og 800 kilometer til østfold 
ble det en tøff affære. Vi får håpe at de fleste kommer seg hjem i 
de sene kveldstimer og påfølgende morgentimer før varmen igjen 
setter inn. 
Sesongen 2009 har for meg vært en tøff opplevelse, ja nærmest 
den tøffeste jeg har hatt de senere år. Etter hva jeg hører fra vest 
til øst her i sør-Norge  så er det flere som i år har hatt samme 
erfaring som meg. Jeg har allerede konkludert med at vår kjære 
sport står ovenfor en betydelig utfordring i de nærmeste årene 
fremover. Nå er det svært viktig at vi står sammen og diskuterer 
hva vi kan sette inn av virkemidler fremover for at vi skal kunne 
glede oss over gode slipp med god hjemkomst. 
I slike tøffe tider er det godt når en får en god dueprat med 
sportsvenner fra såvel sør, vest og øst, og hvor det legges frem 
konkrete forslag til hva som bør gjøres av virkemidler. Jeg 
benytter denne spalten til å takke for flere gode innspill som er 
kommet, og ser frem til å belyse og diskutere disse på 
formannsmøtet til høsten. Mye av diskusjonen på formannsmøtet 
vil nok dreie seg om å belyse årsakene til de tøffe slippene, slik 
at disse er kartlagt før vi definerer og iverksetter tiltak. 
Jeg håper så mange grupper som mulig har anledning til å sende 
representanter til formannsmøtet i år, da våre utfordringer er 
store. Ved å stille mannsterke sikrer vi at vi får frem på bordet 
gode og konkrete forslag til virkemidler  
som kan øke sannsynligheten for fine  
konkurranser med gode hjemkomster i  
årene fremover.  
Ha en fortsatt god sommer! 
 
Frode 
 

 
 
Bruk og kast” har blitt en fortegnelse man bruker om det moderne vestlige menneskets  
forhold til det materielle. Det er så billig å kjøpe seg en ny flatskjerm-TV, at man kaster den  
gamle kassa som fungerer helt fint. Enkelte sitter med så mye penger mellom hendene at  
de uten å blunke kjøper seg en ny mobiltelefon, fordi den gamle mobilen, som sikkert  
fungerer utmerket som telefon, ikke har innebygd GPS, WAP og MMS. Dette gjør man ofte  
uten å tenke på hva slags effekt det har utenfor ens egen lommebok. Vel, det har kommet  
en finanskrise, og forskjellen mellom fattig og rik bare fortsetter å øke sett i et globalt  
perspektiv. Mitt spørsmål er: Har ”bruk og kast”-mentaliteten smittet over på dagens  
brevdueholdere? Det er ikke så farlig om en av mine kappflygere aldri kommer tilbake til sitt  
hjem, det er jo bare å avle nye ungduer. Med slike uttalelser, eller slike tanker, er vi ikke i  
ferd med å miste det viktigste perspektivet? Nemlig individ-perspektivet. Jeg vet ikke hvilke  
tanker brevduefolket i Norge har om dette, men spøprsmålet mitt er nå i allefall reist. 
 
I gruppen jeg selv konkurrerer i var vi, etter sesonger med flyvninger fra nord-øst, nysjerrige på hvordan det ville være å gå tilbake 
til en kappflygningsplan som lignet på den man hadde ”før i tida” med kappflygninger fra sør, over havet mellom Danmark og 
Norge. Positive tanker strømmet på, om at over havet var det i alle fall falkefritt, så med en slik kappflygningsrute fikk duene i alle 
fall gå i fred for rovfugl. I tre sesonger (2007, 2008 og 2009) har vi nå forsøkt å gjennomføre en slik kappflygningsplan, og for min 
egen del må jeg si at jeg synes jeg det er på høy tid å evaluere våre erfaringer så langt. En ting som er sikkert, sett med mine 
øyne: gruppe 1, 2,  4, 7, 11 og 14 er best tjent med et transportsamarbeid hvis man tenker langsiktig, og da må også alle grupper 
bli hørt i sitt syn på flygeretning. Hva med foreningene i Bergen? Tenk hvis de kunne ha fått til et bredt samarbeid, der personlige 
intereresser ikke blir førsteprioritet? Stein Thorsen kommer med en utstrakt hånd i en artikkel i dette tidsskriftet. God lesning, og 
lykke til med ungduene. Lars Corneliussen, redaktør. 
 

Redaktørens spalte 
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49: Harald Thomas Ellefsen, gruppe 1 

 
468: Walter Kilvik, gruppe 1 

 
511: Snorre & Marianne, gruppe 1 

 
522: Jan Lindberg, gruppe 1 

 
649: Hugo A. Rasmussen, gruppe 1 

 
1853: Herlof G. Herlofsen, gruppe 3 

 
2089: Dagfinn Iversen, gruppe 3 

 

 
4173: Gunnar Hatlelid, gruppe 5 

 
8965: Jan Johansen, gruppe 7 

 
8969: Ole Gjermundsen, gruppe 7 

 
9149: Bjørn Myhra, gruppe 7 

 
9157: Karl Kr. Olsen, gruppe 7 

 
9202: Roger Olsen, gruppe 7 

 
9339: J & T Fjellheim, gruppe 7 

 

 
9507: A. & A. Knudsen, gruppe 7 

 
9508: A. & A. Knudsen, gruppe 7 

 
9805: Waaler & Helgesen, gruppe 7 

 
10225: Rolf T. Bolme, gruppe 8 

 
11160: Geir Jondal, gruppe 8 

 
11222: Ingvar Kluge, gruppe 8 

 
11754: Jarluf Lomeland, gruppe 8 

Norges Brevdueforbunds landslag 2009 – FCI VM 2009 
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12270: Rune Berg, gruppe 9 

 
14166: Martin Sævareid, gruppe 14 

 
14637: Frode Brakstad, gruppe 16 

 
14638: Frode Brakstad, gruppe 16 
 

 
 
 
NBFs sekretær holder oss 
oppdatert om situasjonen for de 
norske duene og deres program 
fremover gjennom informasjon fra 
internett. Vil du finne ut mer selv? 
Du finner all informasjon på det 
franke forbundets hjemmeside. Gå 
inn på www.colombophiliefr.com 
og trykk VM-symbolet (se nederste 
høyre hjørne av vårt tidsskrift nr 2 
2009.) 
 
Tekst: Per Kristian Hansen 
Foto: www.colombophiliefr.com 
 
479 duer fra 20 land er nå levert i 
Barenton-Buray i Frankrike, av dem er 
25 norske.  

 
Slik ser One Loft- slaget ut i Barenton 
 
Trenings- og slipp-program 
Det gjennomføres fire treningsturer på 
distansene på 40, 50, 60 et 70 km 
som ikke legges ut på nettet. 
Følgende 4 slipp pluss finaleslippet 
5.09 teller ved beregningen av 
Essduer i VM 2009. Disse slipp blir 
lagt ut på nettet så fort duenes 
hjemkomst er registret. 
1. Sézanne, 7. august 2009, 100 km. 
2. Sens, 14. august 2009, 200 km.  
3. Auxerre, 21. august 2009, 200 km. 
4. Sezanne 28. august 2009, 100 km.  
 
5.Finaleslippet i verdensmesterskapet 
2009 foregår den 5 September enten 
fra  Poitiers (415 km)  eller fra Riom 
(416 km). 

 
Slaget er innredet med flotte luftige 
voliérer. 
 

 
 
 

 
Her fra slagets interiør. Legg merke til 
de svarte gardinene som gjør det 
mulig å mørklegge hele slaget. 
 
Den 26. juni er statusen slik at det 
dessverre er tre av de 25 norske 
duene som ikke lenger er på slaget. 
Det vil si at Norge nå har 22 duer 
tilbake. Går du inn på nettsiden vil du 
til enhver tid kunne holde deg 
oppdatert om hvilke duer som er på 
slaget. Lykke til Norge! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

FCI One Loft Race 2009 Norges Brevdueforbunds 

landslag 2009 – FCI VM 

2009 (fortsetter fra side 64) 
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Det nye styret for 2009 møtte fulltallig 
med President Frode Brakstad, 
sekretær Per-Kristian Hansen, 
kasserer Torleif Asheim, PR-leder 
Jonny Heimark Olsen og styremedlem 
Ragnar Lyssand. 
 
1. Rekruttering til brevduesporten. 
Styret tok utgangspunkt i gr.1s  
forslag på formannsmøtet i 2008 som 
bl.a inneholdt: Styret i NBF nedsetter 
et utvalg som i samhandling med 
utvalgte personer i gruppene får 
ansvar for å tilrettelegge og bidra til 
følgende målsetning: ”Nasjonal 
innsats for å bedre rekruttering, 
bibehold og utvikling av aktive 
medlemmer og godt kameratskap.”  
Styret vurderte kasserers 
presiseringer på formannsmøte og 
representantskapsmøte, at flere 
medlemmer som før var aktive, nå blir 
passive. Styret gikk inn for 3 tiltak: 
A) Det innhentes informasjon fra 
gruppene for å se på årsakene til at 
det er flere som slutter enn begynner 
med brevduesporten og at flere av 
våre aktive blir passive medlemmer. 
PR leder Jonny Heimark Olsen og 
Ragnar Lyssand  utarbeider 
spørreskjema til bruk i gruppene for å 
finne årsakene til dette. 
 B) Det foreslås innført et nytt 
kontaktledd i vår organisasjon som 
kalles ”Medlemskontakt”. Hver 
klubb/gruppe velger sin 
”medlemskontakt”.  I styret vil PR-
leder være ansvarlig for oppfølging av 
medlemskontaktene. Slik vil NBF sitt 
styre, klubber, og grupper få et direkte 
kontaktledd både oppover og nedover 
i organisasjonen som alle arbeider i 
tett samarbeid med vår PR-leder. 
Hovedfokus til ”medlemskontakten” i 
alle ledd blir å ivareta nye medlemmer 
samt kartlegge/følge opp medlemmer 
som er på vei ut av brevduesporten. 
”Medlemskontakten” skal meddeles i 
Ringlisten. Forslaget drøftes videre på 
formannsmøtet.  
C) Det prøves ut målrettet kampanje 
på profilering av Brevduesport i 
utvalgte tidskrift. Telleverket på NBFs 
hjemmeside installeres for å måle 
effekt. Ansvarlig Torleif Asheim og 
Frode Brakstad. 
 
2. Representantskapsmøte med 
Landsutstilling i 2010. Årsmøte 
2009 kom ikke med forslag til hvor 
NBFs årsmøte 2010 skulle avholdes. 
Presidenten hadde sendt anmodning  
til gruppene om å påta seg 
arrangementet , men hadde ikke fått 
noen positive svar. Styret vurderte  
 

 
 
situasjonen og skulle ta kontakt med 
aktuelle grupper direkte og legge fram 
resultatet av sonderingene på neste 
styremøte. 
 
3. Økonomi 
Kasserer la fram vurdering av 
revisjonsrapporten for 2008 og den 
økonomiske situasjonen per 15.03.09. 
Innbetalingen av kontingent for 2009 
lå 8000 kr under budsjettet. 40 
medlemmer hadde meldt seg ut og 
det var 12 stk nye. Altså en foreløpig 
nedgang på 28 medlemmer. Salget av 
ringer 2009 var 300 færre enn i 2008. 
Det forventes en økning på direkte 
tilsluttede medlemmer etter hvert, 
som kan rette opp litt av 
mindreinntektene. Det skulle sendes 
regning til gruppekasserer på 
utleverte 2008-ringer for vinterunger 
de første dager i januar 2009. Selv 
om kasserer sender ringer ut i romjula  
skal ringene ikke deles ut av 
gruppekasserer til medlemmene før 
tidligst 1. januar året etter. Styret 
vurderte utestående fordringer på salg 
av NBF-skjorter.  
 
4. Behandling av styremedlemmer 
NBFs styre og enkelte av styrets 
medlemmer har mottatt usanne og 
ubehøvlede brev / telefoner / e-post 
med personangrep fra enkelt-
edlemmer i løpet av de siste år. Styret 
har sett nærmere på noe av det som 
har blitt sendt og vil slå fast at slike 
angrep mot tillitsvalgte i NBFs 
organisasjon, ikke vil bli tolerert. Det 
vil fremover bli tatt opp i sin fulle 
bredde overfor de det gjelder eller 
vedkommendes gruppe / forening.  
De enkelte styremedlemmer i NBF er 
valgt til å ivareta ett verv etter 
oppdrag fra representantskapet. 
NBFs styre forventer at man 
henvender seg til NBF og dens valgte 
organer på en saklig og respektfull 
måte i tråd med demokratiske 
tradisjoner i NBF. Frode sa seg villig 
til å ta seg av dette etter hvert som 
behovene måtte melde seg. 
 
5. SBU One Loft Race Larvik 2009 
og FCI One Loft Race France 2009 
Frode redegjorde for arbeidet med 
One Loft Race i Larvik med SBU-
landskamp og alt så ut til å ligge til 
rette for import av SBU-duene fra 
Danmark og Sverige. Uttaket av de 
norske SBU-duene var klart og de 
uttatte hadde fått beskjed om 
leveringstidspunkt. Det samme gjaldt 
VM-duene til Frankrike som vil bli tatt 
imot for vaksinering og 
veterinærbesiktigelse hos Tom  

 
 
Corneliussen mandag 27 april med 
frakt fra Gardermoen til flyplassen 
Charles de Gaulle i Paris på 
formiddagen den 29 april. 
 
6. NBF og SBUs premieringsplaner 
for 2009 
Duen av sølv vunnet av NBF i SBU-
landskampen 2008, blir satt opp til 
vinneren i kl.3 Kortdistanse-
mesterskapet 2009. DdBs 
Gavepremie blir satt opp til vinneren 
av  kl.10, Ungduemesterskapet i 
2009. I SBU var det enighet om å 
omregne premieutbetalingen i Euro 
etter de nye valutakursene slik at den 
totale pengeutbetalingen svarte til 
6000 NOK.  Da det har blitt 
ekstraordinære høye fraktutgifter for 
forsendelse i kl.3 i SBU, ber SBU-
kasserer om at vi prøver å finne andre 
måter å premiere på i kl.3 enn 
pokaler.  
 
7. Kontaktperson TauRIS 
Styret vedtok etter inngått avtale at 
Øystein Knive overtar som 
kontaktmann for Tauris  fra høsten 
2009 etter Frode Brakstad.  
  
8. Sak 5.2. om § 2 
”Dobbeltmedlemskap i NBF”. 
Vedtak i representantskapet.: Saken 
utsettes til Representantskapsmøte i 
2010. Saken behandles i NBFs styre 
og legges fram på Formannsmøte 
høsten 2009.                                                                   
Ragnar Lyssands forslag under 
representantskapets møte før han 
foreslo saken utsatt: 
Medlem/kompaniskap kan ikke være 
stemmeberettiget i NBF gjennom 
andre grupper enn den gruppe hvor 
medlemmet/kompaniskapet er aktivt 
medlem. Kasserer la fram forslag til 
nye kontingentkategorier på 
styremøte som ville kunne bidra til en 
helhetsløsning. Styret vil legge fram 
en slik helhetsløsning på 
Formannsmøtet i 2009.  
 
9. Utregningsprogram til 
datamaskin 
I lys av diskusjonen på 
representantskapsmøte 2009 rundt 
dataprogrammer for utregning og 
oppmåling, hadde Frode tatt opp dette 
med Øystein Knive som ville at NBF 
skulle lage en skriftlig avtale om dette 
og videreutvikling av programmet.  
Øystein ønsket å samarbeide med en 
datakyndig person i NBF slik at flere 
hadde innsikt i programmet og kunne 
være med å videreutvikle 
programmene. 
 

Referat – styremøte i NBF avholdt i Bergen 15.03.2009  
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10. Slipplaner 2009. 
Styret vurderte situasjonen foran årets 
kappflygninger og mente NBF har en 
god beredskap med maler for 
søknader til lokale Mattilsyn både 
med og uten restriksjoner fra 
Mattilsynet. NBF kan henvise 
gruppene til maler lagt ut på vår 
hjemmeside.   
Styret vil overfor gruppene påpeke 
følgende: Den 12.03.09 meddelte 
Veterinærinstitutt/Mattilsynet funn av 
H5N1 hos en - 1 - and i Bayern i 
Tyskland den 10 januar dette år. 
Veterinærinstituttet skriver bl.a : 
Veterinærinstituttets vurdering av 
situasjonen er at det ikke er grunn til 
økt grad av smittehygieniske tiltak 
(dvs. gjeninnføre portforbud) hos 
fjørfe. Denne situasjonen vil endres 
når andefuglene ankommer landet for 
fullt i april, eller ved en endring i 
værforhold som tvinger vannfugl fra 
Østersjøen og Sentral-Europa 
vestover og nordover. Under slike 
forhold kan situasjonen endres hurtig.  
 
11. Revidert slippreglement. 
Representantskapet 09 rakk bare å 
vedta deler av forslag til 
slippreglement. Styret vedtok at de 
punkter som ikke ble behandlet på 
representantskapsmøtet sendes ut til 
"høring" i gruppene slik det er i dag og 
slik det forelå som endringsforslag. 
Frist for høringen settes til 1.06.09 slik 
at det kan diskuteres videre på 
formannsmøte. Hensikten er å få inn 
meninger og forslag til forandringer.                                                                                           
Fra Fellestransporten på Østlandet 
var det laget et godt forslag til 
transport og kurvskjema. Styret 
ønsket at dette skjema videreutvikles 
slik at vi får inn transporterklæring for 
hver gruppe eller seksjon som kan 
kvitteres ut av oppslipper med kontroll 
av kasseplomber og angivelse av 
oppslippstid for duene. Dette skjema 
kan også nyttes som mal for andre 
grupper i NBF. Styret anbefaler 
”Fellestransporten for Østlandet” å 
velge en felles kontrollansvarlig for de 
deltagende grupper, som per brev tar 
imot og kontrollerer kurvskjema, 
transportskjema og transport-
erklæringer fra oppslipper.   
 
12. Strategiplan. 
Styret diskuterte NBFs 
framtidsperspektiver med klare 
målsetninger for større aktivisering av 
gruppene med 2 hovedmål: 
1. Arbeide for flere aktive medlemmer. 
2. Skape engasjement i 
organisasjonen året rundt.  
Hvordan få satt dette ut i livet ? Styret 
hadde følgende innspill. Se 
rekrutteringsforslagene i punkt 1. 

Løfte fram det vi er gode på. Ta godt 
vare på de medlemmer vi har. 
Gruppene må ta medansvar. PR 
gjennomføres best i gruppene med 
synliggjøring av resultater, fremheve 
lokale og nasjonale championer i 
aviser og radio. Gjøre mer for 
medlemmer med færre duer 
angående premiering. Skape 
engasjement med høringer i gruppene 
med konkrete spørsmålsstillinger. 
Innhente informasjon om hva 
medlemmene ønsker av tiltak og i 
kontakten med NBF som hoved-
organisasjon. Engasjere NBFs 
grupper og NBFs styre i vitalisering av 
brevduebedømmelse og NBFs 
Dommerklubb. Øke interessen for 
utstillinger slik at det blir engasjement 
også om vinteren. Øke interessen for 
Formannsmøte ved å legge forhold til 
rette for diskusjoner i gruppene forut 
for Formannsmøte. Nye metoder for 
finansieringen av Formannsmøte for å 
øke deltagelsen fra gruppene. 
Standardisering av oppgaver som 
skal sendes NBF som bestillinger av 
materiell, anmeldelser til premierings-
klasser, innberetninger til NBFs 
premier osv. Utarbeide skjemaer som 
forenkler oppgavene i gruppene. Gi 
bedre direkte informasjon til gruppene 
og de som er utvalgt i gruppene til å 
ta seg av ansvarsoppgaver som 
eksempelvis vaksinasjonsansvarlige. 
Styret tenker seg å gjennomføre 
planene over flere år med klare 
målformuleringer.    
 
13. Fordeling av oppgaver i styret. 
Ragnar overtar som materialforvalter 
etter Frode, og bistår Per Kristian på 
en del oppgaver relatert til purring.  
Frode  fortsetter som NBFs kontakt til 
Mattilsynet, og overtar oppgavene Per 
Kristian har mht de årlige 
godkjennelser for utenlandsslipp. 
Ragnar, Torleif og Frode  avlaster 
Jonny og hjelper til med punktene A, 
B og C som nevnt under pkt.1 
     
14. Valg av spesialoppgaver for 
NBFs styremedlemmer.  
Frode Brakstad ble valgt som 
observatør til NBFs Dommerklubbs 
årsmøte. Jonny Heimark Olsen velges 
som  NBFs Framlysningsansvarlige 
og fortsetter som redaktør for NBFs 
hjemmeside. Øystein Knive overtar 
som nevnt i pkt. 7 oppgavene som 
Frode Brakstad har hatt i forbindelse 
med salg av Tauris utstyr fra høsten 
2009. Invitasjon til finalen i  VM 
5.09.09 og SBU-møte og SBU-
landskamp februar 2010 (utstilling) 
utsettes til neste møte.  
 
Ved protokollen, Per-Kristian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret i NBF avholdt møte per 
SKYPE-telefoni 29.04.08 fra kl. 20.00 
til 22.30. Hele styret møtte ved hver 
sin telefon og Frode Brakstad ledet 
møtet etter utsendt Agenda. 
 
1. Styret gikk gjennom referat fra 
styremøte i Bergen den 15.03.09 for 
å se på oppfølgingen av sakene. a) 
Status informasjonsinnhenting og 
spørreskjema til gruppene: Er på 
gang, utarbeides og sendes ut 
månedskiftet mai-juni av Jonny Olsen 
og Ragnar Lyssand. b). Forespurt 
gruppe kunne ikke påta seg 
arrangement av både Repr.møte og 
Landsutstilling. c) For å sikre 
kildeprogrammet for resultatberegning 
og oppmåling, oppnevnes  en 
datakyndig medhjelper/kontakt som 
Øystein Knive lærer opp til eventuelle 
senere oppgraderinger.  
 
2. Annonsering i tidsskrift. Styret 
drøftet uoppgjort annonsebetaling fra 
2008. Det skal være skriftlig avtale om 
betaling før annonser settes inn i 
tidsskrift. For enkeltannonser gis ikke 
rabatter i forhold til de vedtatte priser. 
Det kan gis rabatter hvis samme 
annonse løper i flere nummer. 
Redaktør og kasserer samarbeider 
om eventuelle rabatter.  
 
3. Kasserer meldte om noen flere 
medlemmer (27 mindre enn i 2008 til 
d.d.) og av dette en mindreinntekt til 
da på 6000 kr. Styret vil arbeide for å 
redusere styrets utgifter til møter og 
representasjon bl.a ved å avholde 
styremøter per SKYPE.  
 
4. Det ble etterlyst premie som var 
ødelagt i transporten til 
Representantskapsmøte i Bergen. 
Denne premien til Dirk Gebert i gr.8 
var bestilt hos og levert fra Magnor til 
Tom Corneliussen og skulle 
overbringes Dirk ved en passende 
anledning. 
 

Referat – 

styremøte i NBF 

29.04.2009  
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5. Status for VM-duene: Innsamlet 
fra Vestlandet til Stein Thorsen. Tatt 
med på fly fra Bergen til Sandefjord 
av Frode Brakstad. Fraktet av Frode 
til Tom Corneliussen for vaksinering 
og veterinærinspeksjon og utfylling av 
sunnhetsattester for import til 
Frankrike.Fraktet av Kjell og Thomas 
Ellefsen fra Oslo til Gardermoen i 
godkjente kasser på forhåndsbestilt 
plass på fly til Paris. Alle slag leverte 
duer til riktig tid med stamtavler som 
ble videresendt med duene. Her har 
mange tillitsvalgte og dueholdere gjort 
en flott innsats for at vi igjen stiller 
med et flott VM-lag på 25 duer i 2009.   
SBU-duene var ennå ikke fulltallige, 
men alle 3 SBU-landene skulle stille 
med 15 duer hver. Rapporter sendes 
om dette til gruppene og deltagerne.  
 
6. Da det fortsatt ikke var 
grupper/foreninger som kunne påta 
seg både  Representantskapsmøte 
og Landsutstilling neste år, skulle 
sekretær sende ut en ny forespørsel 
til gruppene med tilbakemeldingsfrist. 
Hvis det fortsatt ikke var grupper som 
kunne påta seg begge deler, ville 
styret forholdene til rette for å avholde 
representantskapsmøte med 
tilhørende fest,  uten Landsutstilling. 
 
7. Runde blant styremedlemmene om 
situasjonen foran årets sesong. 
Rovfuglplagen forskjellig fra gruppe til 
gruppe. Verst i Bergen og vanskelig i 
gr.16. Alt klart med tillatelser fra 
Sverige, Danmark og Tyskland. Ingen 
fugleinfluensa av typen H5N1 i 
Europa siden 10 januar og dermed 
ingen restriksjoner på brevdueslipp i 
inn og utland.   
 
Referent 
Per-Kristian Hansen     
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Willy døde brått den 29. mars 2009, 
vel 78 år gammel. Dette kom 
uventet på oss i brevduemiljøet i 
Drammen og omegn, selv om helsa 
ikke var som den hadde vært. Willy 
var en ivrig harejeger og hadde 
vært ute med bikkja samme kveld.  
 
Tekst: Per Syverud  
 
Duene var også hans store hobby, og 
også i denne hobbyen gjorde han det 
bra. Han startet opp med duer rett 
etter krigen, altså som tenåring. Det 
var dueforeningen i Drammen som 
han søkte til. Willy sykla til Mjøndalen 
og tok tog til Drammen både ved 
innsetting og klokke-avslag. I 1954 
var han med og startet Eiker 
Brevdueforening. Etter noen år sluttet 
han, men bare for en kort stund. Han 
skøya ofte med at han hadde vært 
nybegynner tre ganger. Han hadde 
mange gode historier om duer og 
duesporten fra gamle dager. Det gode 
humøret han hadde er noe vi vil 
huske han for. Altid blid og 
imøtekommende, og med en artig 
replikk møtte han oss. Han var mange 
ganger gruppemester og i forbundet 
var han best da han ble norgesmester 
i 2000. Det har også blitt flere 
fine plasseringer i NBF. 
Willy blei født på Steinberg i en stor 
søskenflokk og her vokste han opp og  

 

levde hele sitt liv. Han møtte sin 
Svanhild, de giftet seg og stiftet 
familie. Huset bygde de på Bråten og 
her levde de trygt og godt. Det var 
alltid hyggelig og komme dit på 
besøk. Vi i gruppe 11 sender de 
varmeste tanker til familien og takker 
for duene som vi fikk. De ble solgt og 
dette ga gode penger i kassa vår. 
Willy vil bli savnet blant oss, og vi 
lyser fred over hans minne. 
 
 

Willy koste seg med brevduene sine 
 

Minneord om Willy Nilsen, Eiker Brevdueforening 
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- En drøm med mange 
muligheter 

 
Jeg tillater meg herved og komme 
med noen tanker som har vært 
fremme før. De har ligget og gjæret 
en stund, og for meg er ideene på 
nåværende tidspunkt modne til å gå 
et skritt videre med. Det gjelder å få til 
et felles klubbhus for ”duefolket” i 
Bergen og omland.  
 
Tekst: Stein Thorsen 
 
 
Ideen er tenkt på kryss av dueraser, 
grupper og flygeretninger. Vi har alle 
en del felles, la oss bygge videre på 
det. Jeg vil med dette innlegget prøve 
og så et frø, og så håper jeg at så 
mange med så forskjellig kunnskap 
som mulig melder sin interesse og at 
de som ikke har tro på dette holder litt 
igjen, men kommer sterke tilbake når 
det skal være dugnader. 
 
Hvorfor ? 
Med felles klubbhus vil vi kunne få 
bedre miljø, vi blir så store at det vil 
være plass til alles sær interesser 
samt det som vi måtte ha av felles 
interesser. Det vil forenkle sporten 
betydelig, et sted for fõrsalg, 
innsettinger, og alt dette med kun et 
hus å administrere og vedlikeholde. 
Vi skal jo også ha et sted å være når 
vi blir pensjonister sammen… 
 
Hvem er vi ? 
Står vi sammen er vi en betydelig og 
slagkraftig medlemsmasse. To 
praktdueklubber med ca. 50 
medlemmer og 11 brevdueklubber 
med ca 150 medlemmer. I tilegg har 
vi deres familier, gamle medlemmer 
og andre kompiser. Dersom vi leker 
litt med tall her og sier at alt fõrsalg 
foregår fra klubbhuset og at vi alle er 
lojale med det og hvis alle er innom 
en gang i måneden og kjøper fõr, tar 
en kopp kaffe og er litt sosial, med et 
fõrsalg hver uke skulle det bli 50 
personer innom hver gang! 
 
Hva trenger vi? 
Klubblokale med plass til minst 50 
personer med kjøkken og wc. 
Lagerplass til kurver, bur, tilhenger, 
PR-matriell med mer, samt lager- og 
salgsplass til fõr og biprodukter. 
Lokale til innsetting og små 
klubbutstillinger. Dersom gunstig 
beliggenhet kan vi også ha 
demonstrasjonsslag med plass til for 

 

 
eksempel de norske praktduerasene 
og noen brevduer. Vi kan jo også lage 
plass til et bur for tilflygere. Er det 
noen som brenner for å avholde 
”One-Loft”-slipp burde dette være det 
rette stedet for å arrangere slikt. Man 
kan jo la fantasien vandre, og en krok 
med plass til litt gammel duehistorie 
er også spennende for mange. 
 
Klubbhuset kan brukes til for 
eksempel følgende: 
- Sosiale sammenkomster 
- Foredrag og kurskvelder for alle 
(for eksempel 2-3 ganger pr halvår) 
- årsmøter 
- klubbmøter for enkeltklubber.  
- Fõrsalg med åpen kafe på 
salgstidspunktene. 
- Fredagskvelder med auksjon og 
lignende. 
- Klubb og rasedueutstillinger. 
- Innlevering til kappflyvinger og 
treninger. 
- Dugnader med vedlikehold av bur og 
slippmatriell. 
- Familiedager 
- Utleie til årsdager og andre 
anledninger som medlemmer trenger 
lokale. 
 
Eie/leie/lokalisering: 
Om man skal eie selv eller leie er en 
oppgave for en komité og komme 
med forslag om. Lokaliseringen bør 
være så sentral som mulig og med 
gode parkeringsmuligheter. Om man 
skal være sammen med andre 
klubber i deler av lokalene er også en 
mulighet. 
 
Finansiering: 
Når vi kommer i gang er vi en 
betydelig pressgruppe mot 
kommunene og eventuelle sponsorer.  

 

 
Vi er berettiget til støtte til oppføring 
av hus samt drift og vedlikehold. 
Vi kan være berettiget til støtte til 
juniorarbeid, pensjonister og 
integrering av nye landsmenn. 
Kunne vi kommet i gang med litt 
prosenter fra Norsk Tipping? Den 
viktigste inntektskilden er fõrsalget, 
enten i egen regi eller ved utleie av 
deler av lokalet til en proff aktør. En 
annen inntekt kan være salg av 
eksisterende klubbhus og kurver, 
inntekten måtte da gå til fellesskapet, 
dersom målet er stort nok bør vi være 
så storsinnet at vi kunne legge alt i en 
pott. Auksjoner og klubbkvelder gir 
normalt også store inntekter. Med et 
hus sparer vi også inn betydelige 
summer i forsikring, strøm og 
vedlikehold. Dugnadsinnsats er en  
viktig faktor her, og i den anledning 
jeg vil anta at det blant våre 200 
medlemmer er ca. 50 håndverkere, 
som kan bidra med sin kompetanse. 
Det er medlemmer som har kontakter 
i kommunen og mot andre aktører 
som vi må spille på lag med. 
 
Fremdrift 
En realistisk fremdrift kan være 
omtrent som følger: Utover i 2009 
synker dette inn og positive personer 
på tvers av klubber og raser  melder 
sin interesse, disse personene legger 
så frem forslag til alle klubbene, på 
videre korrekt saksfremgang. Vi 
benytter 2010 til å planlegge hus og 
finansiering, dersom vi skal eie / 
bygge har vi litt lenger vei og gå mot 
kommunen. Er vi så i gang og klar til 
ferdigstillelse i 2011? 
 
Sportsvennlig hilsen fra Stein Thorsen 
som har både brevduer og praktduer 
 

Felles klubbhus for duemiljøet i Bergen 
 

Stein Thorsen ser mot horisonten og har konstruktive tanker for fremtiden. 
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Gruppe 6 sendte dessverre ikke inn 
resultater etter fjorårets sesong, men 
Kjell Haldorsen har levert et 
sammendrag av slippene som ble 
arrangert i denne Bergens-gruppen i 
fjor. 
 
 
Tekst: Kjell Haldorsen 
 
 
Langevåg 7. Mai 100km 157 duer 
N 06-08331u R.Kalleklev, 886,13 m/m 
N 05-06397u A.Fortun, 882.25 
N 07-06228u A.Larsen, 876.66 
N 05-08956u S.Thorsen, 869.46 
N 06-08952u S.Thorsen, 869.32 
 
Vinnerduen var fløyet på det 
totalesystem og er datter av 
”Drevsjøhannen” som ble nummer 1 
Drevsjø (400km), nr 8 Forsetstra 
(300km) og nr 7 Duvberg 700 km 
samme år. Asbjørn Fortun flyr 
naturlig, og den røde Janssenhunnen 
er også tidligere gruppevinner. Audun 
Larsen fløy også naturlig med en 
Thoné /Jef De  Wilder avstammet 
due. 
 
Eidesvik 10. Mai 100km 100 duer 
N 06-06623a A.Larsen       1216.13 
m/min 
N 05-06509a R.Haugland   1138.98 
N 06-07452u R.Haugland   1134,66 
N 07-05367u S.Drageland  1118.64 
N 06-07125a R.Haugland   1105.10 
 
Audun Larsen sin vinner er avkom 
etter  02-6820, som var nr 2 i NBFs 
essduekonkurranse i 2004. 
Reidar Haugland flyr sine duer 
naturlig. 
 
Eidesvik 24. Mai 100km 162 duer 
N 06-07005a A.Fortun ,1282.80 m/m 
N 07-05938u K.Haldorsen      1263.08 
N 07-05934u K.Haldorsen      1262.76 
N 07-05926u K.Haldorsen      1262.12 
N 06-06623a A.Larsen           1255.62 
 
Asbjørn Fortun er nok en gang i teten 
med en Janssen-avstammet due. Kjell 
Haldorsen, med sine Georges 
Carteus/Devos-duer, tar de tre neste 
plassene fløyet på det totale system.  
 
Orre 29. Mai 200km 94 duer. 
N 07-05926u K. Haldorsen,1407.31 
N 07-05364u S.Drageland, 1342.03 
N 07-05842u S.Drageland, 1267,57 
N 07-05369a S.Drageland, 1205.69 
N 07-05828a S.Drageland , 1205.29 
 
 

 
 
Et meget tøft slipp der duene kom 
spredt hjem i 25 - 30 varmegrader. 
Første due tilhører Kjell Haldorsen og 
er forøvrig den samme 
Carteus/Devos-duen som plasserte 
seg som nr 4 helgen før. De fire neste 
stemplet Svein Drageland som sendte 
11 duer fløyet etter det naturlige 
systemet. Svein fikk hjem samtlige 11 
duer. Det var en meget imponerende 
prestasjon på dette slippet. 
Avstamningen på henholdsvis 
nummer to og tre er: 
P.Thomas/Delbar/Geerts og De Klak. 
 
Forsetsetra 7.Juni 300km  23 duer. 
N 03-06802a C.Selle, 1394.93 m/m 
N 07-06779u Johnsen/Lilletvedt  
1340.44 
N 07-05827a S.Drageland           
1331.34 
N 07-05936u K.Haldorsen           
1330.96 
N 06-07209u R.Johannessen      
1158.32 
 
Et meget kjapt slipp, men kun disse 
fem på en slik hastighet. Og Christian 
et hestehode foran 
oss andre med en naturlig fløyet 
Houben-due. Roy Inge Johnsen sin 
total fløyne hunn på andre plass 
klokkes inn 7minutter senere. Svein 
Drageland sin Hawenitt-due slår Kjell 
Haldorsen sin rene Carteus-due med 
10 sek. Alle disse plasserte seg 
mellom 14. - 20 pl. fra Orre forrige 
helg. 
 
Sandve 14.Juni 150km  74 duer. 
N 04-08952a S.Thorsen, 1200.84m/m 
N 07-06867u C.Selle, 1189.10 
N 07-06780a Johnsen/Lilletvedt  
1184.27 
N 07-06783a Johnsen/Lilletvedt  
1183.71 
N 07-05833a S.Drageland 1164.67 
 
Stein Thorsen slår til med en 
enkehann av beste merke, iflg eier tar 
det for mye spalteplass å nevne alt 
som ligger i stamtavlen til denne 
duen. Christian Selle sin 
Conings+Smits/N.D.Merwe-due som 
er importert fra Erik Nielsen tar andre 
plass og Roy Inge Johnsen følger tett 
etter. Dette slippet var også av det 
harde slaget som vi slettes ikke liker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eidesvik 28.Juni 100km 80 duer. 
N 04-05669u S. Drageland              
1258.03m/min 
N 07-05486u A. Lambach                
1055.45  
N 07-05909a K. Haldorsen              
1026.63  
N 07-05478a A. Lambach                
1012.35 
N 07-06350a S. Sivertsen                  
991.68 
 
Nok et slipp med spredt hjemkost og 
vinneren av slippet skulle vise seg å 
bli årets Gruppemester i gruppe 6. 
Svein Drageland vinner dette slippet 
med en Van Geel/Geerts-hunn som 
var uparret. Arne Lambach tar andre 
plassen med en naturlig fløyet hunn 
og Kjell Haldorsen tar siste pallplass 
med en Pirotte-due. 
 
Mesteren av året er ingen nykommer, 
men han har hatt duer helt på 
hobbyplan fram til for to år siden. Da 
fikk han en del overskuddsmateriell 
fra folk i gruppen. Han startet da opp 
med nytt dueslag og var med på alle 
fellestreninger og når ungesesongen 
var over kjørte han med sitt barnebarn 
de 150km til Skudesnes og slapp sine 
unger. De 14 som returnerte dannet 
stammen av flygere i 2008, han 
jobber hardt med sine duer og 
sunnhet står i fokus. Hjemkomsten på 
slippene var gjennomsnittlig 10-20% 
bedre enn oss andre og som nevnt 
tidligere 11 av 11 kom hjem fra det 
tøffe Orre-slippet. Til Svein vil vi si: Du 
er en verdig mester og lykke til videre! 
Du har vist oss andre at det går an få 
duer hjem selv i disse tider. 
 

 
 

 
 

Slippresultater og slipprapport fra gruppe 6 – slippsesongen 2008 
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Fra krigens dager har Tom 
Corneliussen tatt vare på et 
rundskriv som i sin tid var 
adressert til alle duefuter i Norge. 
Tom har i sin tid fått dette skrivet 
av sin far og farfar, som under 
krigen var med på å stelle de 
norske duene som ble holdt 
inernert mens tyskerne hadde 
makten i Norge. Det er Tom som 
har skrevet dette inn på 
datamaskin. Legg merke til 
signaturen. 
 
FORORDNING OM HOLD AV DUER. 
Trått i kraft 7.mai 1941. 
 
I medhold av §3 annet ledd i Fuhrer-
Forordning om utøving av 
regjeringsmyndigheten i Norge av 
24.april 1940 forordnes hermed i 
forståelse med sjefen for vernmaktens 
overkommando følgende: 
 
§1. 
(1) Den som holder duer av hvilken 

som helst art i dueslag eller 
lignende fullt innhegnede rom 
under sitt faktiske herredømme 
(slagduer), må tilhøre Norges 
Brevdueforbund eller annen 
norsk rasedueforbund eller innen 
frist av 14 dager etter kunngjøring 
av denne forordning være 
tilsluttet sånn forening. 

(2) De norske rasedueklubber 
forpliktes til innen samme frist å 
gå inn i brevdueforbundet som 
korporativt medlem. 

(3) Norges Brevduefobund forpliktes 
til å  oppta som medlem også 
oppdrettere av sånne duer, som 
verken er brevduer eller 
raseduer. 

(4) Medlemmene i brevdueforbundet 
etter punkt 1-3 er forpliktet til å 
etterfølge de spesielle 
forskrifter,som er gitt eller gis av 
overkommandoen for den tyske 
vernemakt i Norge med hensyn til 
hold og oppbevaring av duer. 
Overkommandoens anordninger 
meddeles brevdueforbundet, som 
må viderelede dem til sine 
medlemmer. 
                                  

§2. 
Den som hittil har holdt duer uten å 
være medlem av noen av de i § 1 
første ledd nevnte foreninger og som 
ikke er villig til å gå inn som medlem i 
sånn forening i overensstemmelse 
med  § 1,må drepe sine duer innen 14 

dager etter denne forordnings 
kunngjøring. 

 
§3. 
(1) Det må kun holdes sånne duer, 

som umiskjennelig er merket 
med et kjennetegn. Duer med 
plomberinger anses som duer 
uten ring. Etterkull må for 
fremtiden kun merkes med en 
ring fra de i §1 første ledd 
nevnte forninger. 

(2) Alle duer som ikke er forsynt 
med ring må drepes innen 14 
dager etter denne forordnings 
kunngjøring. 
 

§4. 
Den som i egenskap av medlem av 
noen av de i § 1 første ledd nevnte 
foreninger holder duer skal, 
a) etter nærmere anordning fra 

overkommandoen for 
vernemakten føre en fortegnelse 
over sine duer, 

b) til den stedlige politimester eller 
lensmann gi melding om at han 
har et dueslag. 
 

§5. 
Dueslagene skal holdes lukket 
(utflyvningsforbud). Fri utflyvning er 
tillatt alene i de timer, som fastsettes 
av overkommandoen for 
vernemakten. 

 
§6. 
Det er fobudt: 
- å holde duer utenfor dueslaget 
- å innrette nye dueslag 
- å holde duer om bord på fartøyer 
- å innføre og utføre levende duer 
- å disponere overlevende duer  
(å selge dem, gi bort og lignende), 
- å transportere duer levende i kurver 
eller andre beholdere, 
 
§ 7. 
Den, hos hvem en fremmed due er 
fløyet til, eller den som finner en 
fremmed due, er forpliktet til innen 24 
timer å avlevere den til nærmeste 
stedskommando tillikemed de 
medlingshylser eller meddelelser, 
som måtte finnes på duen. 
Kjenningstegn må ikke fjernes fra 
duer som har fløyet til eller blitt funnet. 

 
§ 8 
Herreløse eller forvillede duer skal 
ryddes bort ved de stedlige 
politimyndigheter. 
 
 

 
§9 
Den tyske tyske vernemakt er 
berittiget til for egne formål å 
beslaglegge duer, som egner seg for 
etterretningsformidling, inklusive 
dueslagene – til å forby hold av duer 
av enhver art i bestemte distrikter 
samt å utøve kontroll over at denne 
forordning samt de i medhold av §1 i 
fjerde ledd i gitte nærmere 
bestemmelser blir overholdt. 

 
§10 
(1) Overtredelse av denne 

forordnings bestemmelser 
straffes med tukthus, i mildere 
tilfelle med fengsel. Samme straff 
idømmes anstifteren eller 
medhjelperen. 

(2) Duer, hvis eier blir straffet etter 
punkt 1, tilfaller vernemakten. 
 

§11. 
Overtredelse av denne forordning 
pådømmes av den tyske vernemakts 
domstoler. 
 
§12. 
Denne forordning trer i kraft fra og 
med den dag den kunngjøres. 

 
Oslo, den 1.mai 1941. 

 
Reichskommissar 
for de besatte norske områder 
 
TERBOVEN. 

Gammel aargang 
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Brevduesport presenterer et 

internasjonalt bildegalleri 

 


