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Årgang 96 – nummer 8 – desember 2009

Fra innholdet :

• Faste spalter

• Norgesmestre 2009:
Walente / Lindberg
• Brevduetur til 
Belgia
• Brevduehelg i 
Bergen
• NBF – frister 2010
• NBF – referat 
styremøter 
• Flygninger over 
hav
• Leserinnlegg
• Katalog 
landsauksjon 2010
• Annonse 

landsauksjon

Forsidebildet: Norgesmesterne 2009: Walente/ Lindberg
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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 125: Forside 
Side 126: Formalia 
Side 127: Gratulasjoner 

  Redaktørens spalte 
    Presidentens spalte  
Side 128: Norgesmestre 2009 
Side 129: Walente / Lindberg 
Side 130: Walente / Lindberg 
Side 131: Brevduetur til Belgia 
Side 132: Brevduehelg i Bergen 
Side 133: Brevduehelg i Bergen 
Side 134: NBF – frister 2010 
Side 135: NBF – frister 2010 
   NBF – referat styremøter  
Side 136: referat styremøte fortsetter 

   Flygninger over hav 
Side 137: Flygninger over hav 
Side 138: Leserinnlegg 
Side 139: Katalog landsauksjon 2010 
Side 140: Annonse landsauksjon 
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Jubilanter i NBF! 
Vi gratulerer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

65 år 
Steinar Helgesen, Fredrikstad BF 
2. januar 
 
Hans Ulrik Jensen, BK Duell 
12. januar 
 
60 år 
Einar Manneraak 
Arendal & Grimstad BF 
16. januar 
 
50 år 
Svein Olav Bjelland, Haugesund BF 
17. januar 
 
Jan Hansen, Haugesund BF 
20. januar 
 
Øyvind Enerstad, Lyn BF 
1. februar 

Presidentens spalte 
Hørte nettopp en noe underlig historie. Det var om en duekar vestpå som, som 
etter sigende pga  rovfuglplagen, sluttet med brevduer. Ikke særlig originalt 
kanskje? Men fortsettelsen gav meg endel tanker. Denne karen hadde nemlig 
begynt med praktduer, hvor han brukte sine gjenværende brevduer som 
ammeduer. Karen hadde nemlig fremdeles sin interesse for duer i behold, og 
startet opp med praktduer for å drive med utstillinger om vinteren. Og så slo 
det meg; hvorfor slutte med brevduer for å drive med utstilling av duer på 
vinterstid? Jeg tenkte på hva jeg selv ville gjort om jeg bodde slik til at det 
hadde vært vanskelig å flyve med mine brevduer. Vel, jeg hadde definitivt ikke 
sluttet med å ha brevduer av den grunn. Jeg har ennå tilgode å se en praktdue 
som for meg "matcher" den perfekt bygde brevdue. Jeg hadde nok bygd litt om 
på slaget mitt, og bl.a fått på plass en større voliere enn det jeg har i dag. 
Dernest hadde jeg fokusert på brevduer med perfekte kropper, ja bort imot 
"94.50-95 poengere". I tillegg ville jeg passet på at det i tillegg lå mye gode 
flyvegener bak utgangsduene. Janssen og Dordin duer kunne f.eks vært et 
godt utgangspunkt, da krysninger mellom disse to linjer svært ofte gir noen 
fantastiske kropper. Dernest hadde jeg styrt avlsarbeidet frem mot å avle den 
perfekte due i kroppen. Jeg hadde fokusert på dette, og er overbevist om at jeg 
kunne hatt mye moro og glede av denne delen av vår kjære sport. Parallelt 
ville jeg sendt noen unger i ny og ne på såkalte "one-loft-race". Dette dels for å 
teste  at jeg ikke avler meg bort fra flyveegenskapene i utgangsduene. Men 
mest av alt ville dette vært for å ha den sosiale omgang med venner i inn og 
utland tilknyttet flyvekonkurranser. 
Men så tilbake til karen vestpå som av en eller annen grunn sluttet med 
brevduer for å drive med avl og utstilling på praktduer. Hvorfor er det slik? Kan 
det kanskje skyldes at det er større konkurranse og prestisje å vinne på 
utstillinger med praktduer enn våre utsillinger med brevduer? Jeg er redd 
svaret idag er ja. Dette basert på rapporter om manglende interesse for 
brevdueutstillinger rundt omkring i Norges land de siste år. Men bør det være 
slik? Nei, mener jeg. Vi bør sørge for å blåse liv i denne viktige delen av vår 
hobby. Dette av flere grunner. Når rovfuglplagen øker i sommersesongen, så 
er utstillinger en etterlengtet aktivitet hvor duene ihvertfall får stå i fred for både 
falk og hauk. Dernest er det den sosiale siden av sporten vår. Igjen, når det 
butter imot på flyvninger, så trenger vi kanskje mer enn noensinne å komme 
sammen i festlige og sosiale lag hvor vi tevler med våre duer. Dersom vi kan få 
opp interessen for brevdueutstillinger, så kan det være at tap av medlemmer 
avtar som følge av at flere ser på brevdueutstillinger som det nye målet med 
sin hobby.   
Og hvordan kan vi få opp interessen for utstillinger vinterstid? Tja, først og 
fremst må vi starte med at vi alle stiller opp på de lokale arrangement. Kom 
med noen duer, selv om de kanskje ikke er kvalifisert for en plass på pallen. 
Det er likevel artig å få en vurdering av en dommer for å se om dette 
samsvarer med din egen vurdering. Dernest er det mye klubbene selv kan ta 
initiativ til. I forrige tidskrift kunne vi lese om hvordan gruppe 7 tok med  
gruppevinnere til et medlemsmøte. Et fint tiltak for å fokusere på duer og ikke 
bare "duepolitikk" og slippretninger på medlemsmøtene.  
Jeg utfordrer herved hver og en av dere til å  
spille inn tiltak på det lokale plan for å bedre  
interessen for brevdueutstillinger. Jeg håper  
også på forslag til alle typer aktiviteter som kan  
fremme og stimulere til økte aktiviteter rundt  
brevdueutstillinger om vinteren. Er kanskje tiden 
kommet for at vi oppretter et Norgesmesterskap  
i brevdueutstilling? Det er flere slike tiltak vi kan  
diskutere fremover for å fremme interessen for  
brevdueutstillinger. Og...kanskje vi går mot en  
landsutstillinger i årene  
fremover med rekordstor 
deltagelse? Når dette går i  
trykken, så ville jeg  tro at julen 
nærmer seg med stormskritt.... 
så dagjenstår det å takke dere for  
et innholdsrikt år og ønske dere alle en  
riktig god jul og et godt nytt år! 
 
Frode Brakstad, president. (NYTT BILDE?) 
 
 

Redaktørens spalte 
Årgangen 2009 sin siste utgave av 
Norsk Tidsskrift for Brevduesport er 
forhåpentligvis i postkassene før 
juleaften, så da kan jeg passe på å 
si god jul og godt nytt år, til alle, og 
en hver især. Den første årgangen 
av dette tidsskriftet kom ut i 1910, 
det vil si at tidsskriftet i 2010 har 
eksistert i 100 år. Når man ut fra 
årgangen kan lese at 2010 blir 
årgang nummer 97, har dette 
sammenheng med at det i tre år 
ikke kom ut noen årganger av dette 
tidsskrift. Dette på grunn av andre 
verdenskrig. På formannsmøtet ble 
det diskutert om tidsskriftet, av 
hensyn til det økonoimiske, skulle 
kutte ut nummer 3 (ringliste) og 
nummer 7 (resultatnummer). 
Argumentet var at folk allikevel fikk 
denne informasjonen på NBFs 
nettsider. Jeg ber årsmøte om å 
tenke seg godt  
om før man tar  
en slik beslutning.  
Etter min mening  
er disse to  
numrene av vårt  
tiddsskrift, en  
håndfast  
dokumentasjon, 
på sentral  
informasjon om  
vår kjære sport. 
Lars Corneliussen, redaktør 
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Så ble vi endelig Norgesmestere, 
endelig sier jeg, Marianne, den ene 
halvparten i Snorre og Marianne. 
Jeg har hatt lyst til å bli 
Norgesmester hvert år siden jeg 
startet opp i 2005, og jeg vet at 
Snorre er god nok til og få det til. 
Mitt aber har vært at han ikke har 
hatt noe mål om å vinne NM, 
ettersom langdistanse-
mesterskapet henger høyere for 
han. Da gruppe 1s forslag om å 
endre distansekrav i langdistanse-
mesterskapet, tilbake til de gamle 
ikke gikk igjennom på årsmøtet, ble 
han forbannet. Man må kalle en 
spade en spade: å kalle 400 km for 
langdistanse er ikke å gjøre det. 
Det er jeg helt enig i, inhabil som 
jeg er.  Fordelen med dette er at 
fokuset hans ble endret, nå skulle 
han vinne NM! 
 
Tekst: Marianne Walente 
Foto: Walente/Lindberg og Lars 
Corneliussen 
 
 
Da var selvfølgelig jeg helt med på 
notene, jeg har aldri vært 
Norgesmester i noen ting, det 
nærmeste jeg har kommet var da  
 

 
 
hesten min fikk 5. premie i NM for 
norskfødte varmblodstravhester i 
2001, det var som en seier for meg, 
men det å kunne si at – jeg er 
Norgesmester, ja det har jeg virkelig 
hatt lyst til. Vi har vært nærme også 
uten egentlig å ha satset på det, i 
2005 ble Snorre nr 3, i 2006 ble vi nr 
to, i 2007 var vi helt på bærtur og 
endte på 37.plass, mens vi i 2008 ble 
nr 8. Så duene og kunnskapen er god 
nok, det som ofte har vært i mot oss 
er kryssesystemet, missforstå meg 
rett, jeg synes intensjonen med det er 
god, men at dette ikke er noe optimalt 
system. I travsporten har man, som 
startende i løp, ikke lov til å spille på 
sin egen hest, mens med duene skal 
man både delta og ”spille” på duene 
samtidig. Sender man 50 duer og kan 
”spille” på 8 av dem, kan man være 
så heldig og samtidig uheldig at man 
får de 50 første duene, men 
krysseduene var dessverre fra 42. 
premie og utover. Så har man vunnet 
slippet og gjort en kjempe prestasjon 
som overhodet ikke kommer til syne i  
NBF mesterskapene. Her er det noe 
som skurrer, i hvert fall for meg. I år 
skulle det da endelig gå vår vei og 
duene har vært i superform. Snorre  
har virkelig vært i siget og puslet med 
duene hver ledige stund. Det har vært  

 
 
foring, det har vært vanning, det har 
vært bading, det har vært lufting, det  
har vært trening og det har vært 
observering. Dette bør i og for seg 
ikke være så alt for tidkrevende, men 
når han skal stå og se på at de spiser, 
se på at de bader, se på de litt 
innimellom og se på at de flyr rundt på 
himmelen da går timene fort, noe han 
ikke er helt klar over selv. For da jeg 
fortalte han at han har brukt mye tid 
på duene i år så sa han: jeg har da 
vært mye inne også jeg, da svarer 
jeg: mener du da du satt og kikket ut 
på duene gjennom kjøkkenvinduet 
eller da du snakket duer på telefonen 
med Erik, Colin, Jarluf osv? Av og til 
har jeg lov og gå og ordne med ”mine” 
duer (Jan sine), for begge kan ikke 
gjøre det de har lyst til hele tiden med 
et spedbarn og en 2 åring i huset.  
 
Snorre 
For som dere sikkert allerede har 
forstått er det Snorre som står bak det 
meste av denne tittelen, det er han 
som har lang fartstid innenfor sporten, 
han har faktisk vært aktiv i sporten i 
26 år og i 18 av disse årene har han 
også hatt forskjellige styreverv i 
gruppe 1. Han har en evig hunger 
etter mer kunnskap, hva som helst, 
bare det gjelder duer. Akkurat slik jeg 

Norgesmestre 2009 – Walente/Lindberg 
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selv har det når det kommer til hest, 
man blir aldri ferdig utlært og det er 
alltid noe nytt og lære for ingen 
individer er like. Denne søken etter 
kunnskap samt hans unike håndlag 
med og adferd rundt duene har gjort 
han til den han er i sporten i dag, for 
han kan mye, det vet jeg.  Jeg har 
holdt på aktivt med hest fra jeg var 11 
år og synes jeg kan mye om dette, 
Snorres kunnskap om duer har fått 
meg til og innse at det er mye mer jeg 
ikke kan om hest enn det jeg trodde, 
jeg ble rett og slett imponert over alt 
det han har satt seg inn i når det 
gjelder duer, her er det ikke mange 
tilfeldigheter ute og går. Han har satt 
seg inn i genetikk, for mye av arbeidet 
legges allerede her, hvordan bygge 
opp, beholde og forsterke gode 
brevduelinjer for eksempel. Han har 
gått dommerkurs og lært seg mye om 
hvordan en ”ordentlig” due skal se og 
kjennes ut, han har en imponerende 
kunnskap om sykdommer, ikke bare 
om hvilke sykdommer som er vanlig, 
men også hva som forårsaker 
sykdommen og hvordan man kan 
forebygge og eventuelt bekjempe 
den. Til og med duepsykologi kan 
han. Han vet når en due har det tungt, 
er litt forvirret eller bare trenger litt 
hvile. Fôring og ernæring kan han 
også mye om, det er ikke tilfeldig 
hvilke forblandinger som brukes her. 
 
Marianne 
I år har jeg bidratt mest med det 
teoretiske arbeidet. Jeg har lagt alle 
ungene inn i dueprogrammet og fører 
resultater etter hvert slipp, i tillegg 
administrerer jeg hjemmesiden vår på 
internett. I 2006 begynte jeg og stelle 
med duene til ”svigers” da de var 
bortreist store deler sommeren. 
”Svigers” fløy bare enkemenn på det 
daværende tidspunkt, jeg er av den 
oppfatningen at alle bør fly og med 
Snorre som ”oppslagsverk” satte jeg 
duene over på det totale system og 
begynte og trene hunnene også. Vi 
lufter duene samtidig hjemme, hunner 
og hanner hver for seg. En dag jeg 
kom hjem fra jobb i 2006, hadde 
Snorre bare luftet våre og ikke 
”svigers” sine, da samlet jeg ”mine” 
duer og kjørte av gårde med de på 
trening. Etter den dagen har alle blitt 
luftet samtidig. Jeg oppdaget raskt at 
Snorre blir mye mer skjerpet når jeg 
steller med ”svigers” sine duer, 
konkurranse instinktet kommer 
virkelig fram og han presterer mye 
bedre med våre egne duer. Han kan 
jo ikke bli slått av meg. Så i tillegg til 
at jeg har stor glede av å drive med 
duene til svigerfar, ligger det også litt 
taktikk. 

 
Avl/ stamme 
Vi har fått en meget god 
brevduestamme å jobbe med. 
Grunnlaget ble lagt av svigerfar (Jan 
Lindberg) som i sin brevduestart fikk 
egg av Thorleif Hansen. Han hadde 
en gammel og god duestamme avlet 
fram av duer som opprinnelig kom fra 
Nederland og som han klarte å skjule 
for tyskerne under krigen. Det kom 
solide duer ut av eggene derfra. 
Stamduene våre var ½ Thorleif 
Hansen, ½ Alf Baker (Stassart), det er 
dette blodet som har satt dypest spor 
her. Barnebarnet til stamparet, 94-
15286 ”Blåfanten”, tok over deres arv 
og var en glimrende avlsdue, helt til vi 
i år dessverre måtte avlive han av 
dyrevernsmessige årsaker. Hans siste 
avkom ble født i 2008. ”Blåfanten” har 
vært som en ”blå” tråd gjennom våre 
gode resultater denne sesongen, han 
er morfar til 05-17518U, 1. premie 
Hjørring, farfar til 1. 2. og 3. premie 
Skanderborg, han er halvbror til 
moren til 07-947U 1. premie Hjørring, 
der var han også bestefar til 3. og 4. 
premie.  På Padborg slippet er han 
bestefar til 1. 4. og 5.premie. På siste 
Hjørring slippet er han bestefar til 1. 3. 
og 5.premie. Vi har flere avkom av 
”Blåfanten” på avlslaget i dag, de har  

 
alle markert seg i avlen med gode 
resultater. To har utmerket seg 
spesielt godt: 00-6306 ”Aragorn” – 
atter en konge, og 00-6069 ”Jernhua.” 
Begge disse var selv meget gode 
flyveduer, ”Aragorn” har blant annet 3 
første premier (2 x Bollnäs, 1 x 
Torsby) og har vært årets hann i 
gruppe 1. ”Jernhua” har blant annet 
1.og 4.premie fra Ørnkjøldsvik, 
3.premie Sundsvall og flere fine 
premier fra Byske, hun har også vært 
årets hunn i gruppe 1. ”Aragorn” er 
denne sesongen far til 07-607A 
”Svarten” som vant Skanderborg og 
er årets hann i gruppe 1 samt nr 11 til 
årets ess hann i NBF. Redesøsteren 
07-641U er kåret til årets ess hunn i 
NBF og gruppe 1 i år. ”Jernhua” er 
mor til 05-17518U som vant Hjørring 
13.juni og 07-604A som vant Padborg 
samt hans bror 07-962A som fikk 
4.premie på samme slipp. De to 
sistnevnte er helbrødre, mens 05-
17518U har en annen far. Ellers har 
våre innkjøpte avlsduer topp 
stamtavler som viser tilbake til duer 
som har prestert på topp i nasjonale 
og/eller internasjonale 
sammenhenger. Flyveduene som blir 
satt inn har topp egenprestasjoner og 
stamtavle, i tillegg blir det tatt hensyn 
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til fjærkvalitet, den skal ikke være tørr, 
de skal ha god hals, kort og bred 
overarm, god muskulatur, vingene 
skal helst være ”banan” formet og 
ikke ha for brede slagfjær og de skal 
være pene og se på.  
 
Flygesystem 
Vi har de siste årene flydd totalt, det 
vil si at vi flyr både hunner og hanner 
på enkestand. Dette betyr litt mer jobb 
enn når man bare flyr enkemenn, men 
på den måten får vi kartlagt avlsduene 
på et helt annet nivå, i tillegg er antall 
hanner og hunner etter endt sesong 
som regel ganske lik, på den måten 
slipper vi også ”unødvendig” sortering 
av hunner. Hunner og hanner er 
adskilt på hver sin avdeling hele uka, 
hannene bor i redeboksen mens 
hunnene har sitteknagger og reol til 
disposisjon. De møtes i redeboksen 
ved hver trening, men skilles så fort 
som mulig. Hvis det er skikkelig varmt 
og hunnene begynner å bli varme i 
toppen lar vi de av og til sitte litt 
sammen tirsdag eller onsdag, det er 
tross alt bedre at hunnen legger egg 
enn at hun blir lesbisk. Hunner og 
hanner blir ellers luftet hver for seg. 
Hannene er ute i ca 50 – 55 min, 
hunnene i ca 40 – 45 min. Vi er 
opptatt av at duene skal trene effektivt 
den tiden de er ute og sørger for at de 
holder seg i lufta og flyr den tiden de 
er ute. Ikke bare får de bedre trening, 
det er også gunstig i forhold til naboer 
og rovdyr angrep, de får ikke gå på 
bakken og de får ikke sitte 
uoppmerksomme på taket og bli et lett 
bytte for rovfugler. For vi har både 
spurvehauk, hønsehauk og vandrefalk 
i Oslo også. Nettopp rovfuglplagen 
var årsaken til at vi gjorde en ny vri i 
opptreningsperioden før slippene 
startet i år. Flyveduene ble parret opp 
1.mars og skilt igjen da hannene 
begynte og drive på hunnene, 
hannene ble da enslige forsørgere for 
ungen/e som var igjen i redeskåla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Slik sørget vi for at duene var på 
system da de ble sluppet ut for første 
gang på våren. Når duene er på 
system (enket) er de mye mer  
årvåkne enn når de går naturlig og 
tanken var da at de bedre ville takle 
eventuelle rovfuglangrep. De ble så 
parret opp igjen 1.mai, 3 uker før 
første slippet, all kjøretrening med 
duene forgikk i denne perioden, da 
duene var naturlig. Samtidig kjørte vi 
en 5-6 dagers kur mot Tricomonas. Vi 
startet treningene på ca 30 km i 
luftlinje og økte til ca 55 km, vanligvis 
har vi også kjørt lengre treninger før 
slippene setter i gang. I år ble det ca 
10 treninger på hannene og 6 på 
hunnene, litt færre enn vi pleier å ha, 
og årsaken til det var at vi selv ble 
tobarnsforeldre. 
 
Rutiner på innsetningsdagen 
Når hannene er alene i redeboksen 
snur vi redeskåla opp ned, når 
hunnene skal komme inn til de snur vi 
dem rett vei igjen. Duene er ikke ute 
denne dagen. De får fri tilgang på 
energirikt fôr helst med mye småfrø 
(for eksempel super diett), i vannet får 
de elektrolytter. Det er sjelden de 
spiser så veldig mye denne dagen da 
vi har fôret de opp i forkant.  Hanner 
og hunner er sammen i redeboksen 
mellom 30 – 45 min, de blir sperret 
inne i redeboksene for å beholde 
mest mulig ro og unngå at hannene 
driver. De blir samlet og satt i kasser i 
relativt god tid før innsetningen, de blir 
da satt mørkt så de får roet seg ned 
igjen.  
 
Rutiner på hjemkomst dagen 
Vi skraper og stenger de hannene og 
hunnene som ikke er på slipp inne i 
sine respektive redebokser, med 
mulighet for at deres partner kan 
lande på utsiden og se at makkeren 
sitter og venter. Der begge er på slipp 
er boksen også stengt til førstemann 
har kommet hjem. Vi varierer litt på  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hva vi har i vannet, hvis det er varmt 
har vi Improver og Anti Fungal 
m/elektrolytter, bare Improver og Anti 
Fungal eller bare Citromed. På fôret, 
som er en type avlsblanding, blander 
vi hvitløksolje og ølgjær. Teorien med 
avlsblandingen er at de får seg nok 
proteiner etter slipp slik at  
muskulaturen bygges opp raskest 
mulig igjen. De får plukke ut de 
korntypene de vil og de får spise så 
mye de vil.  På slippdagen har vi også 
kjørt og trent de som sitter igjen 
hjemme på ca 70 km enten før 
slippeduene er ventet hjem eller etter 
de fleste har returnert, deretter får de 
være sammen resten av dagen. Vi 
bytter på å ha de innestengt i 
redeboksen og ha de løse på slaget 
for og unngå at hannen begynner og 
drive på hua, egg vil vi helst ikke ha 
når vi flyr hunnene.  
 
Fôr 
Denne sesongen har vi foret med 
Vanrobayes som vi har vært utrolig 
fornøyd med. Utenom innsetting og 
hjemkomstdagen forer vi med Racing 
Bordeaux, en sportsblanding, med 
rød mais som inneholder 40 % mer 
energi enn gul mais. Ettersom Racing 
Bordeaux ikke inneholder like mye 
proteiner som kombinerte sports- 
avlsblandinger får også hunnene 
dette.  Ellers har vi foret dem med 
proteinfattige blandinger mandag og 
tirsdag, samt fredag og lørdag da 
hannen er av gårde på slipp. Vi har 
hatt innsetninger på torsdager hele 
sesongen. Etter treninger har vi ofte 
hvitløksolje og ølgjær på foret, hvis 
det er varmt får de også elektrolytter i 
vannet.

 

NB! NB! HUSK å melde deg på til: 
Norges Brevdueforbunds Årsmøte – Årsfest – Landsutstilling  - Auksjon 2010

arrangeres av Stavanger og omegn Brevdueklubb i Stavanger. 
Sted: Stavanger, Quality Airport Hotel 

Tid: fredag 29. januar – søndag 31. januar 2010 
Norges Brevdueforbund trenger et  

løft gjennom god deltagelse: Din deltagelse 
Påmelding snarest:  

Program og påmeldingsinformasjon  
i tidsskrift nummer 6/2009 
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Første helg i november var vi en 
gjeng med brevdueentusiaster som 
spleiset på en buss for å dra til 
Kassel. Det hele var styrt av Steinar 
Thowsen. Bussen dro med Oslo-
folk og bergensere fra Gardemoen. 
Vi som var bosatt i Telemark, 
Vestfold og Østfold, gikk på 
bussen ved E6 ved Fredrikstad 
allerede torsdag midt på dagen. 
 
Tekst og foto: Frode Brakstad 
 
En superluksuriøs buss var stilt til 
disposisjon, og reisen var av den 
grunn av den behagelige sorten med 
gode seter, gode venner, gode tema 
(brevduer!), gode filmer (brevduer 
igjen!) og god drikke. Både nedover 
og oppover gikk turen via en 
overnatting på fergen mellom 
Gøteborg og Kiel. På fergen traff vi 
ca. 10 av våre duevenner fra Sverige, 
med den alltid blide Gösta Johansson 
i spissen. Båtturen nedover ble en 
skikkelig "høydare" hvor vår reiseleder 
Steinar Thowsen resolutt overtok 
mikrofon og scenen på båten, og dro 
opp til en svingende aften. 

 
Gjengen foran bussen. Den som tok bildet 
var Ronny Thowsen, som dermed lurte 
seg unna denne gangen også... 

 
Vår eminente sjåfør, Tormod Carlsen. 
Alltid innstilt på å hjelpe. Til og med når 
bergenserne fylte bussen med 30 
kubikkmeter rekvisita, så smilte han. 

 
Mekka 
Vel nede var det for oss alle omtrent 
som det må være for en muslimsk 
pilegrim å komme til Mekka. For et 
skue. En stor messe med 14 store 
haller fylt opp av duerekvisita, 
fôrtilskudd, medisiner, kosttilskudd, 
vitaminer, ringer, premier, pynte-
gjenstander, hengere, kurver, 
brevduer med mer. Og for noen 
brevduer det var! Her kunne en kjøpe 
sprint, mellom- og langdistanseduer 
fra de beste slag i Mellom-Europa!  

 
Tenk om det hadde vært lov med fri 
import av brevduer. Ja, da tipper jeg 
at det hadde vært flere godbiter med 
på bussen på vei hjem! Fascinerte og 
betatte gikk vi rundt, og selv etter en 
og en halv dagers vandring, så hadde 
jeg nok ikke vært innom alle hallene 
og alle stands. 

 
Vår reiseleder Steinar Thowsen gav viktig 
informasjon på vei nedover mot Kassel. 

 
Bjarte Alvær trodde han var kommet i en 
bar (men han var i en butikk med 
duerrekvisita). Resulatet ble en fantastisk 
stemme hvor han i neste time underholdt 
resten av gjengen med flotte 
selvkomponerte sanger! 

 
På vei til Kassel stanset Gutta (og Grete) 
på tur hos Horst&Sandeck og handlet 
tilskudd......i bøtter og spann! Mannen 
nærmest kamera er Tom Arne 
Skofterød....(ser det ut som om han har 
noe å skjule??) 

 
Uten mat og drikke duger helten ikke. Og 
Roy'en var en sann helt på turen, utenpå 
nærmere de 60, innenfor nærmere de 20 !! 
Et eksempel til etterfølgelse...selv 
ungdommene sleit for å holde følge. 

 
Messen var så stor og svær at vi stadig 
måtte ha hvilepauser.....og hvilepausene 
er noe av poenget med reisen! Bildet viser 
noen av Gutta (og Grete)  som "hviler ut"! 
Merk at også Ronny denne gang ble 
fanget opp av fotografen....Frode og Bjarte 
drakk som vanlig Cola... 

 
”Duefaktor” og sosial faktor 
Selv om vi vandret mye rundt, passet 
vi på å legge inn pauser. Mottoet  var:  
"det er ingen skam å spise og drikke i 
tide". Stemningen var med andre ord 
på topp. Om kveldene samlet vi oss 
på byens beste restauranter, barer og 
(for noen av oss) diskoteker. Alt i alt, 
en fantastisk tur med en høy ”due-
faktor” og ikke minst høy sosial faktor. 
Noe av dette får vi ett inntrykk av ved 
å se på de bildene i denne artikkelen. 
Det snakkes allerede om at denne  
turen bør vi sørge for at blir en 
tradisjon. Kanskje nettopp du hiver 
deg på neste år? Helt til slutt; en stor 
takk til Steinar som arrangerte det 
hele. Vi håper du stiller igjen som 
arrangør til neste år? 

 
Her utveksles hemmeligheter om hva duen 
bør få av tilskudd for å sikre seieren! 

Et lite utsnitt fra inngangen til sal 1 og 2 av 
i alt de 14 salene som utgjorde årets 
duemesse i Kassel. Etter sigende er det 40 
000 (!) innom messen på to dager. Og 
hvem sa at menn skyr shopping?? 

Gutta (og Grete) på tur! 
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Du lot deg nesten lure av 
overskriften. Det gjorde jeg også. 
Ikke av overskriften, men av 
opplevelsen. Redaktøren ble tatt 
med på en tettpakket og fargerik 
duetur til byen i Norge med flest 
duefuter: Bergen. Her er en 
oppsummering av mine 
opplevelser. 
 
Tekst og foto: Lars Corneliussen 
 
Mannen som sto for initiativet, og 
planleggingen av mitt besøk til ”due-
Bergen” var Stein Thorsen.  Jeg ble 
invitert til duekveld i garasjen til Stein, 
og da jeg takket ja, satt Stein i gang 
med å planlegge et opplegg som 
skulle føre til at jeg ikke bare skulle få 
med meg en duekveld, men en hel 
duehelg. Duehelgen min i Bergen ga 
meg så mange opplevelser at 
detaljene i besøket ikke kan dekkes i 
denne reportasjen. Detaljer fra mine 
opplevelser, portretter av dueholdere i 
gruppe 6, vil derfor komme i de 
kommende utgaver av tidsskriftet. 
Denne artikkel er altså en 
oppsummering av mine opplevelser. 

 
 
En presis brevduemann 
Klokken 10.15 fredag morgen ble jeg 
hentet av Svein Olaf Drageland (BF 
Norden). Svein er en dyktig 
brevduemann, med en interessant 
historie og sterke meninger. Det vil 
komme et eget portrett av Svein i 
tidsskriftets nummer 1 2010.  Svein 
var punktlig og imøtekommende, og 
hadde planlagt mine tre neste timers 
opplevelser. Svein er overbrann-
mester i Sotra Brannvern, og har også 
sitt bosted på Sotra. For de som ikke 
er lommekjent i Bergen og omegn, er 
Sotra en stor øy, rett utenfor Bergen. 
Til Sotra skulle vi altså, og i bilen på  
vei ut til denne øya, fortalte Svein 
meg om sin historie med duer, og om 
sine syn på brevduesportens krav og 
dens virkelighet. Jeg forstod raskt at  

 
 
Svein er en mann skarpe evner og 
tanker innenfor dette området. Han 
fortalte meg så mye at jeg måtte be 
han stoppe opp slik at jeg fikk gjort 
notater.  – Ikke noe problem, sa Svein 
og trakk frem en konvolutt. – Jeg har 
allerede notert for deg. 
 
Bergen i fugle(due)perspektiv 
Svein trekker frem en 
dokumentmappe, og blar stolt frem, 
en liste med punkter som 
oppsummerer det han nettopp har  
fortalt meg. Snakk om godt forberedt  
intervjuobjekt. Han hadde rett og slett 
gjort grovarbeidet en journalist må 
gjøre under et intervju på forhånd, 
nemlig å ta notater av det 
intervjuobjektet sier. De 17 punktene 
Svein hadde nedtegnet , blir derfor 
utgangspunktet for portrettet av Svein, 
som altså kommer i nummer 1 2010. 
På grunn av sitt yrke har Svein nøkkel 
til de fleste bommer på Sotra. Han 
kunne derfor ta meg med på en biltur 
opp til Sotras høyeste topp, slik at jeg 
skulle få oppleve duenes flyområder 
med deres perspektiv. Det var klart 
vær denne formiddagen, slik at jeg 
kunne se til Øygarden i nord, Stord i 
sør og til Folgefonna i øst. Her fikk jeg 
god innsikt i hvilke geografiske 
utfordringer kappflygningsduene  i 
Bergens-området stilles ovenfor.  Og 
når vi i tillegg vet at falk trives i 
kystnære strøk, ja da er det ikke lett å 
være brevdue. På tross av dette 
manglet ikke Svein pågangsmot, og 
betraktet det hele som en utfordring, i 
stedet for dommedag for 
brevduesporten i denne delen av 
landet. 

 
 
Historisk interesse 
De to siste årene har Svein gjort det 
resultatmessig godt i gruppe 6 på 
kappflygninger. Personlig torr jeg nok 
dette skyldes blant annet Sveins 
interesse for å lese det han kan 
komme over av litteratur om duehold. 
Denne interessen fikk jeg virkelig en  
smakebit av. Svein sitter på 
vannvittige mengder av historisk  
brevduelitteratur, og som en gest til 
redaktøren, hadde han også her  
forberedt en overraskelse. – For at 
hele Norges brevduefolk skal få ta del  

 
 
i det jeg sitter på av brevduelitteratur, 
gjennom vårt tidsskrift, har jeg her en 
gave til deg Lars, sier Svein med et 
smil i det han overrekker meg fem 
dokumenter. – Dette er historien bak 
tidsskriftet du nå er redaktør for, sier 
han stolt. Jeg kan ikke annet enn å 
takke ydmykt, og bla i dokumentene 
med ærbødighet. Det var flotte 
innbundne kopier av tidsskriftets 
forløpere: Tidsskrift for 
Brevdueforeningen Kristiania: 
Brevduen fra 1895, En haandbog for 
duevenner av kaptein Frithjof A. 
Lunde fra 1895, Tidsskrift for 
fjærkreavl med dueafdeling fra 1909, 
Norsk tidsskrift for Brevduesport 
årgang 1 fra 1910 samt Håndbok for 
Duevenner av Peter Wendelborg fra 
1935. Dette er virkelig interessant 
stoff for meg som redaktør, og jeg 
lover både Svein og våre lesere at 
dette skal brukes i vårt tidsskrift i tiden 
fremover.

 
 
Spennende slag og skillingsboller 
Svein og jeg måtte jo selvfølgelig 
også inn på dueslaget for å kjenne på 
duer og besiktige selve slaget. Dette 
var et interessant slagbesøk, både 
med tanke på det arkitektmessige, 
stellet og kvaliteten på duer. Alt dette 
borger for et spennende portrett av 
Svein i neste nummer av tidsskriftet. 
Gled dere, kjære lesere. Etter 
slagbesøket tok Svein meg med til 
klubbhuset som tilhører Norden BF, 
hvor han selv er medlem. Dette 
klubbhuset fungerer i dag som 
innsetningslokale for store deler av 
gruppe 6. Her møtte vi flere 
dueholdere fra gruppe 6, og sammen 
spiste vi lunsj i klubbhuset. 
Rundstykker, og Bergens stolthet i 
bakverk: ferske skillingsboller. Jeg fikk 
nesten samme følelse som jeg har 
hørt fotballspillere får, når de besøker 
”brakka” utenfor Lerkendal i 
Trondheim. Man får en følelse av at 
det er her grasroten i klubbmiljøet 
samles. På klubbhuset møtte jeg blant 
annet Stein Thorsen, Audun Larsen, 
Einar Drageland (Sveins bror), … og 

Brevduetur til Belg…nei. Duetur til Bergen 
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Arne Lambach. Sistnevnte overtok 
stafettpinnen fra Svein Drageland, så 
de neste timene skulle jeg altså få 
lære mer om dueholderen Arne 
Lambach. 

 
 
Haukelek hos Arne Lambach 
Også Arne Lambach (Duell BK) er en 
brevduemann jeg fikk respekt for. I 
tillegg til et meget pent, velfungerende 
og hygienisk dueslag, hadde han en 
stamme av brevduer som var av topp 
avstamning. Også Arne har gjort det 
bra de siste år med sine kappflygere, 
så etter besøket hos han er det 
umulig å ikke lage et portrett av han 
også. Dette vil komme i tidsskrift 
nummer 2 av 2010. Etter en 
gjennomgang av det flotte slaget, 
spurte Arne om jeg ville at han skulle 
slippe ut hunnduene, slik at jeg fikk 

tatt noen bilder av duenes oppførsel i 
lufta. Ut fløy duene og kameraet mitt 
knipset i vei. Det ble en flott 
billedserie, men for duene ble det 
ingen flott flytur. To minutter etter at 
flokken på vel tjue duer var på 
vingene, var fienden der: hauken. 
Hauken angrep flokken med en gang, 
og Arne så på meg med et litt oppgitt 
blikk. - Det er slik hverdagen er for 
oss her i Bergen, så nå har du fått 
med deg det også, småler Arne med 
en ironisk undertone. Jeg tar frem 
med fotoapparatet for å forevige 
duenes kamp for livet, men hauken 
bommer, og den er for langt oppe til at 
bildet blir særlig godt. Mens vi står der 
og speider etter flokken, ser vi at 
duene var kun få meter over hauken. 
– Der føler de seg trygge, sier Arne. 
Etter en kort stund kommer en hauk 
til. Den nytilkomne hauken distraherer 
den jaktende hauken. – Hva driver 
hauken med nå tro? utbryter Rune 
Johannesen som nettopp har kommet 
til Arne. – De to haukene leker med 

hverandre i luften, svarer en fascinert 
Lambach, som videre slår fast at 
flokken med duer, ble skremt også 
denne gangen, men at de nok reddet 
skinnet, for ikke å si fjærene, for 
denne gang. 
 
Pizza og dueprat med Rune og frue 
Sammen med Rune Johannessen 
(BF Norden), gikk vi inn i Arnes hus 
for en liten dueprat, der stamtavler og 
haukeangrep, flygeretninger og 
klubbmiljø var blant temaene. Etter 
dette ble jeg tatt med til Rune 
Johannessens hus. Rune hadde 
interessen for duer som gutt, og har 
alltid hatt planer om å starte opp med 
duer når han ble voksen. Da han 
flyttet til nytt hus med stor tomt, og 
kona foreslo at han begynte med duer 
igjen, var han ikke vond å be. I tillegg 
er Rune kollega med Arne Knudsen i 
Rolvsøy BF, så Rune fikk nok en liten 
dytt fra Arne også. Rune hadde 
bygget seg et fint og praktisk lite 
dueslag, samt et avlsrom i forbindelse 
med garasjen. Rune har markert seg 
bra på resultatlistene i gruppe 6, så 
dette er nok en mann vi får høre mer 
om. I garasjen kom for øvrig hans 
andre lidenskap til syne, nemlig en 
meget godt vedlikeholdt og velstelt 
veteranbil. Mens vi tittet på duer, 
dueslag og veteranbil svingte kona til 
Rune seg på kjøkkenet, og forberedte 
en aldeles herlig hjemme-lagd pizza, 
som vi nøt og hygget oss med alle tre.  

 
 
Høydepunktet 
Etter pizza og dueprat hos Rune, 
kjørte han og jeg til det som må 
karakteriseres som helgens 
høydepunkt: duekveld i garasjen til 
Stein Thorsen. Da vi kom var det tent 
fakler utenfor garasjen, og for 
anledningen hadde Stein bygget på 
garasjen sin med et provisorisk 
partytelt. Til dette hadde han fått hjelp 
av andre ivrige sjeler i gruppe 6 og BF 
Vesta, blant annet Audun Larsen. 
Påbygget førte til at garsjen ble 
forvandlet til en helt alminnelig stor 
garasje til et klubbhus som kunne 
huse opptil 50 duefolk, og det var godt 
han hadde bygget på, for 
arrangementet tiltrakk seg godt over 
40 medlemmer primært fra 

brevduemiljøet i Bergen, men også fra 
praktduemiljøet. I tillegg til 
undertegnede som var å regne som 
en tilreisende denne kvelden, hadde 
også Helge Seldal tatt turen opp fra 
Stavanger. Ord blir mangelfulle for å 
beskrive denne aftenen. Det sosiale 
sto i fokus, og det bar denne kvelden 
så absolutt preg av også. Topp 
stemning blant alle fremmøtte, og 
stemningen ble ikke dårligere da 
arrangør Stein Thorsen dro i gang det 
flotte programmet. Programmet som 
ble ledet av Bjørn Johannesen var 
nøye planlagt og besto av følgende: 
Slagomvisning på slaget til Stein 
(egen reportasje kommer i tidsskrift 
nummer 4 2010, diktopplesning av 
Leif Johnsen (Nordhordaland BF), 
stand-up show, buekorps, 
spesialdiktet allsang og akkompagnert 
av trekkspill ved Jan Holsen fra 
Nordhordaland, auksjon av 15 
brevuer og 10 praktduer, servering av 
hjemmelaget betasuppe (takk til 
Benni), servering av noe leskende, og 
enda mer. Maken til program og 
stemning på en kveld hadde vel knapt 
noen av de fremmøtte håpet på i 
forveien. Audun Larsen ledet en 
vellykket auksjon, som kun ble avbrutt 
av noen artige strømbrudd. 

 
Stemningen steg i takt med kvelden, 
og når kvelden var omme var alle de 
fremmøtte enige i at det hadde vært 
en vellykket aften. Dagen etter 
besøkte jeg Birger ”Biggen” Johnsen, 
som også bor på Askøy. Da vi kom 
frem fløy ”Biggens” høytflygere ute. 
Også dette var et hyggelig slagbesøk.  
 
Rosinen i pølsa 
På søndag besøkte jeg Alf B. 
Knudsens duemuseum. Inntrykkene 
etter dette besøket var så sterke og 
mange at også dette blir til en egen 
artikkel i tidsskriftets nummer 5 av 
2010. Til alle som tok i mot meg og 
sørget for at jeg fikk en super 
opplevelse: tusen takk. En spesiell 
takk rettes til Stein Thorsen som var 
initiativtaker, og som sørget for min 
overnatning. Tusen takk. 
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Viktig for alle medlemmer i NBF. 
Spesielt gruppekasserer , 
gruppeformenn , sekretærer og 
andre tillitsvalgte i grupper og 
foreninger: 
       
Kontingentene for 2010 er:  Aktiv 
senior kr 475 , Passiv kr 280,  Junior 
kr 240 og Støttemedlem kr 240. 
Støttemedlem får tidsskrift, men kan 
ikke delta på slipp og utstillinger, kan 
ikke kjøpe ringer og har ikke 
stemmerett i forening i forening, 
gruppe eller forbund. Ringer kr 6,- per 
ring. I fall to eller flere medlemmer 
inngår kompaniskap, kan hver av dem 
betale de gjeldende årsavgifter til 
forbund, gruppe og forening . Når det 
betales kun en kontingent, har man 
kun en stemme i forening og gruppe. I 
kompaniskap skal navn og adresse 
på deltagerne i kompaniskapet 
oppgis.  
 
El-chip til kombinasjonsringen 
både for Unikon og Tauris-anlegg er 
klare til gunstige priser gjennom NBFs 
kasserer. Elektroniske ringer og chip 
til Tauris-anlegg skal kjøpes fra NBF.   
En ny type chip for Unikon-anlegg 
med sterkere signaler til antennene, 
vil bli solgt i 2010 til samme pris som 
tidligere. Elektroniske ringer til Unikon 
må kjøpes gjennom Unikon-
leverandør i Norge. Kasserer vil gå ut 
til gruppene med liste for bestilling på 
el-chipen til kombinasjonsringene.  
Bestilling og utsending av elektroniske 
chip skal gå gjennom kasserer i NBF, 
Torleif Asheim, Østre Hellevn. 43, 
4318 Sandnes eller e-post: 
torleif.asheim@lyse.net    
 
Medlemsliste og ringbestillingsliste 
for 2011 sendes ut av kasserer i 
november 2010.   For 2011 sendes 
rettelser/tilføyelser i  medlemsliste og 
antall ønskede ringer til hvert medlem 
som påføres tilsendt skjema og 
sendes NBF v/Torleif Asheim , Østre 
Hellevn.43 , 4318 Sandnes, innen 1. 
desember 2010. Denne liste er 
grunnlaget for utsending av 
ringfordeling og innbetalingskrav sist i 
2010 for 2011. Foreninger / grupper 
bes innkreve dette på forskudd og 
overføre til gruppekasserer slik at 
gruppen samlet kan overføre dette til 
NBF for å få innløst ringene på 
posten. Dette overføres til  NBFs 
bankgiro 9365.13.36412. Endringer i 
adresser, utmeldelser, nye 
medlemmer og  endret 
medlemsstatus i foreninger og 
grupper sendes kasserer etter hvert 
som det er aktuelt. Kasserere i  
 

 
grupper og foreninger bes om å 
meddele fødselsdata for alle sine 
medlemmer for tidsskriftets 
personaliaspalte til Arvid Myreng,  
e-post: 
arvid.myreng@notterøy.kommune.no  
 
Hver gruppe skal ha innsendt navn 
og adresse på gruppens formann, 
sekretær, kasserer, 
utregningsansvarlig, 
vaksinasjonansvarlig, tidsskriftkontakt, 
medlemskontakt og 
fremlysningskontakt til NBF-kasserer 
for utgivelse av ringfordeling med 
gruppe og foreningsansvarlige. I hver 
forening oppføres formann, sekretær 
og kasserer med eventuell 
internettadresse. Både for gruppe og 
forening sendes dette senest innen 
01.02.10 eller så fort nytt styrene er 
valgt for det nye året.  NBFs 
sekretariat skal ha innsendt oversikt 
over valgte medlemmer i de komiteer 
som er valgt i gruppene og som 
kreves etter NBFs Slippreglement A 8 
og 9. Det vil si kontrollkomitè, 
innsettingskomitè og 
klokke/datakomitè og oppslippsjef . 
De som har internettadresse bør 
påføres. Sendes NBF, Lundheim Allé 
2, 1636 Gml. Fr.stad eller e-post : 
perkhans@start.no, innen 15.02.09 
eller så fort valget er foretatt. Nye 
styrer  i foreninger og grupper og 
endringer i ringlisten etter 1/12-09 , 
sendes kasserer innen 15 februar 
2010. 
 
Kombiringer som er bestilt for 2010 
vil koste kr 6.00,-  pr ring. 
Etterbestilling sendes kasserer. Nye 
medlemmer kr 6.00  pr ring. Kr.12 per 
ring for andre etterbestillinger. 
Reserveringer sendes gruppene 
sammen med øvrige ringer. Usolgte 
reserveringer refunderes ved 
tilbakesending til kasserer innen 
30.09.10 .  
 
Søknad om alle oppslipp, også 
treningsslipp, på utenlandske 
stasjoner i 2010 må være NBF ved 
sekretær i hende innen 15.01.09.                                                
Søknadene må inneholde 
oppslippsted, oppslippdato, 
grensestasjon for transportpassering, 
ca. antall duer, transportmåte, 
kontaktmann for oppslipp i alle 
deltagende grupper og eventuelt på 
oppslippsted.   
 
Vaksinajson 
Da det forekommer utbrudd av 
paramyxovirus med dødelig utgang 
på flere slag på 
kontinentet er det  
 

 
viktig at våre brevduer vaksineres.  
Duer som skal delta på utstilling, i 
konkurranse eller treningsflyvning skal 
vaksineres mot   paramyxovirus-
infeksjon og skal komme fra 
besetning der alle duene er vaksinert.                                           
Mattilsynet / Veterinærinstituttet  
foreskriver til enhver tid bruken av slik 
vaksine. Hver forening og/eller gruppe 
har ansvar  for å  ta kontakt med 
rekvirerende veterinær og sende inn 
vaksinasjonsskjema for hvert enkelt 
medlem til det lokale Mattilsyn for 
området/gruppa når vaksineringen er 
foretatt.  
Gjennomføring av vaksinering: 
Det er hvert enkelt medlem i NBF sitt 
ansvar å sørge for at duene han / hun  
er i besittelse av, er vaksinert i 
henhold til Veterinærinstituttets 
forskrift. Vaksinering skal skje under 
rettledning og tilsyn av veterinær. 
Personer som utfører vaksinering skal 
være opplært av veterinær. Det skal 
bare brukes vaksine godkjent av 
Veterinær-instituttet. Av vaksinen 
NOBILIS  skal det injiseres en dose 
på 0,25 ml pr. due. Husk å påføre 
Batch-nummer på den benyttede 
vaksineflasken på vaksinasjonsattest 
og samleskjema. Alle duer som skal 
på kappflyvning i 2010 må ha attest 
fra det lokale Mattilsyn at duene er 
vaksinert mellom 1 mars og 1 april  
2010. For slipp på utenlandske 
stasjoner skal det følge med 
transporten attest fra det lokale 
Mattilsyn med oversikt over de slag 
som har vaksinert duer. Slag som ikke 
har vaksinert alle sine duer kan ikke 
delta på flyvningene.  Attesten for 
vaksineringen må ikke være eldre enn 
6 måneder og duene må være 
vaksinert senest 1 måned før 
grensepasseringen. Alle unger skal 
vaksineres første gang når de er i 
alderen 4 til 6 uker. Unger født etter 
15 juli (senunger) skal også 
vaksineres etter at de er 4-6 uker 
gamle. Unger født etter 15 juli 
vaksineres for annen gang sammen 
med de voksne duer etter 1. mars året 
etter. Vaksineringen  skal være utført 
senest 14 dager før en due deltar på 
utstilling, i konkurranse eller 
treningsflyvning. Duer som ikke er 
vaksinert i løpet av 2009 må 
vaksineres innen midten av januar 
2010 og revaksineres sammen med 
de øvrige duer etter 1 mars 2010. 
Samleskjema for alle voksne duer og 
ungduer som er vaksinert 2010 skal 
sendes NBF senest  14 dager etter at 
vaksineringen har funnet sted. Alle 
ungduer skal  vaksineres også de 
som ikke skal delta på 
ungdueslippene. 14 dager før første 
ungdueslipp starter skal det sendes 

NBF frister og meddelelser for 2010 
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samleskjema til NBF-sekretær for 
vedkommende gruppe.    
Vaksinasjonskontakt: Hver forening 
og gruppe skal ha oppnevnt en 
person som er ansvarlig for kontakt 
mot veterinær/Mattilsyn. Personen 
skal også utføre rapportering til 
veterinær, gruppe og NBF. 
(Samleskjema til NBF).  
Vaksinasjon og flygning 
Det er et ufraviklelig krav fra både 
norske og utenlandske 
veterinærmyndigheter at kun duer fra 
slag hvor alle duene er vaksinert mot  
paramyxovirus, kan delta. 
Medlemmer, foreninger og grupper vil 
bli nektet slipp i utlandet når det ikke 
foreligger vaksinasjonsattest fra det 
lokale Mattilsyn. Ved grensepassering 
må det forevises attest fra hver 
gruppe/forening på at duene er  
vaksinert mot paramyxo. Attesten 
fåes hos det lokale Mattilsyn etter 
innsending av det NBF-utarbeidede 
samleskjema og medlemmenes 
vaksinasjonsskjemaer i ferdig    
attestert og utfylt tilstand. Attesten for 
de voksne duer gjelder for alle  slipp 
for voksne duer i sesongen. 
Fellestransporter må ha attest fra alle 
deltagende grupper. Det må foreligge 
egen attest, som viser at ungduer 
som deltar på kappflyvning i inn og 
utland er vaksinert mot paramyxo. 
Skjemaer for Paramyxovaksinering og 
samlekjema sendes ut fra NBF 
v/Ragnar Lyssand, Heien 28, 5200 Os 
og kan bestilles på e-post: 
ragnar.lyssand@hjemme.no   
Husk samleskjema som skal sendes 
NBF-sekretariatet ved fullført 
vaksinering. Medlemmer som ikke 
står på samleskjema kan ikke delta på 
gruppenes trenings og premieslipp og 
er utelukket fra utenlandsslippene.  
Kontroll i forening og grupper forut for 
flyvninger vil kunne finne sted. Attest 
for at et slags duer er vaksinert mot 
paramyxovirus, som skrives ut av det 
lokale Mattilsyn, skal medfølge duene 
ved  grensepassering ved slipp i 
utlandet. Dette er et krav fra 
veterinærmyndigheter i Norge og de 
land vi slipper duer i. (Sverige, 
Danmark, England og Tyskland).         
     
Oppmålinger 2010 
Alle aktive medlemmer som deltok på 
slipp i 2009  ble registret i NBFs 
oppmålingsprogram. 
Internettprogrammet Norgesglasset 
eller GPS fra Gemini  kan nyttes til 
posisjonsbestemmelse av nye  slag i 
2010.  Kontrollkomiteen i  
gruppe/forening vil ha ansvar for 
posisjonsbestemmelsene og 
innberetningen av posisjonene og 
gruppenes gjennomsnittsavstander til 
NBF.  Posisjonsbestemmelse av nye 

oppslippsteder blir også lagt inn i 
programmet og blir fastsatt av NBFs 
oppmålingsansvarlig, Øystein Knive. 
Alle grupper er forpliktet til å benytte 
de posisjoner som er beregnet og lagt 
inn i NBFs utregningsprogram. 
Godkjente oppslippsteders posisjoner 
blir trykket i tidsskrift i følge 
slippreglementet.  
 
Utstyr til Tauris-anlegg bestilles av: 
Øystein Knive, Tordenskjoldsgt. 16, 
3263 Larvik eller per e-post : 
knive-oe@online.no  
 
Skjemaer 
Vaksinasjonsskjemaer, Samleskjema 
for vaksinering, gummiringer, 
slippjournaler og nummererte plomber 
bestilles hos Ragnar Lyssand, Heien 
28, 5200 Os eller e-post: 
ragnar.lyssand@hjemme.no  
 
NBFs sekretariat v/sekretær Per-
Kristian Hansen, Lundheim allè 2, 
1636 Gml. Fr.stad eller e-post 
perkhans@start.no mottar alle 
søknader, innberetninger, meldinger 
og oppgaver som skal til NBFs styre.  
 
For NBF 
Per-Kristian Hansen 
Sekretær 
 

 
  

    
  
 
 
 
NBFs styre avholdt SKYPE-møte 
den 15.10.09 fra kl. 20.00. Alle i styret 
møtte unntatt Jonny H. Olsen som 
hadde meldt forfall. Presidenten ledet 
møtet. 
 
1. Artikler til tidsskriftet. Redaktør 
hadde sendt over til styret innsendte 
innlegg til vårt medlemsblad som han 
ville ha råd om fra styret om de skulle 
trykkes helt eller delevis. Styret ble 
enige om noen prinsipper for hva som 
ikke burde være med i et leserinnlegg 
og at dette skulle sendes ut til 
ledelsene i foreninger, grupper og til 
tidsskriftkontaktene slik at man 
unngikk uønskede innlegg og slik at 
redaktøren hadde retningslinjer ut 
over det som var trykket i nr 5.09.    
2. Unikonchipen. Det hadde kommet 
inn skriftlig klage fra Knut Austrheim 
på at Unikonchip i likhet med de 

tilsvarende som var levert av samme 
leverandør til DdB, ikke hadde samme 
styrke og rekkevidde ved 
hjemkomstregistreing. Svar var sendt 
til Austrheim om hvilke tiltak NBF 
hadde gjennomført. Kasserer hadde 
testet Unikon-chipene på egne anlegg 
og sammenliknet med Unikonringer, 
og det var klart raskere respons på 
ringene i forhold til chipen på 
sensoren.  NBF hadde allerede sendt 
klage til leverandøren som hadde 
lovet å sende de nyutviklede chipen til 
utprøving som i følge DdB fungerer 
utmerket. 
3. Formannsmøte. Frode hadde satt 
opp ny dagsorden med samme 
innhold, men etter tema som styret 
godkjente. De innkomne forslag ble 
drøftet og vedtatt å be om mindre 
endringer i en av gruppenes forslag til 
møtet i henhold til  Formannsmøtets 
egentlige funksjon etter vedtektene. 
Styret gikk i gjennom praktiske avtaler 
med hotellet og hvilke grupper som  
hadde meldt sin tilstedeværelse. Det 
var gr.2, 3, 5, 6, 7, 8, 16 og Stavanger 
og Omegn Brevdueklubb (direkte 
tilsluttet.   
4. Stavanger og Omegn BK hadde 
søkt om å tilskudd til reisen til 
formannsmøte. Styret gikk imot støtte 
med hjemmel i at alle tilstedeværende 
grupper fikk utliknet sine reiseutgifter 
slik at de betalte likt for 1 representant 
per gruppe til Formannsmøte.  
5. Auksjonsinntektene fra  
auksjonen etter SBU-landskampen i 
Larvik var overført kasserer og 
underskuddet ville bli fordelt mellom 
SBF, DdB og NBF.  
6. Fremlegg av foreløpig regnskap 
2009 og budsjett 2010 ble utsatt til  
neste SKYPE-styremøte. 
 
NBF avholdt SKYPE-møte den 
21.10.09 fra kl.20.00.  
Hele styret møtte ved høretelefoner 
og mikrofoner.  
1. Kasserer Torleif Asheim la fram 
sitt forslag til budsjett 2010 
hensyntatt foreløpig regnskap for 
2009 og inntekts- og 
kostnadsutviklingen generelt og for 
medlemsutviklingen i NBF spesielt. 
Styret gikk inn for økning i 
kontingentene for aktiv senior , junior 
og passiv og opprettelse av 
kategorien ”Støttemedlem” til samme 
kontingent som for juniorer. Styret 
gikk in for å redusere utgiftsdekning til 
styret med 20% i forhold til forrige 
budsjett/regnskap. Likeså 
innsparinger på styremøter fra 
budsjett 2008 på 18000 kr til budsjett  
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2010 på 6000 kr på grunn av 
telefonmøter på SKYPE. Utgifter til 
Repr.møte forslås ned med over 6000 
kr i forhold regnskap 2009. Etter 
forslag fra Frode Brakstad innføres en 
post ”Fond for medlemsfremmende 
tiltak”  på 10000 kr. Denne posten kan 
det søkes om midler fra til tiltak som 
kan gi flere medlemmer og fremme 
interessen for brevduesporten. De 
øvrige postene hadde små endringer. 
Det var lagt vekt på å få ned 
administrative utgifter når 
medlemstallet synker. Vedtatt forslag 
fremmes som styrets foreløpige 
forslag til budsjett på Formannsmøte 
24/25 oktober 09.  
2. SBU-møte 12.02.2010. Per-
Kristian redegjorde for 
representasjonsordningen og selve 
regelverket for møtet. Det ble invitert 
3 representanter fra hvert SBU-land.                  
Per-Kristian var sekretær for SBU og 
møtte på SBUs regning og kunne da 
ikke representere NBF. NBFs 
president var selvskreven til å 
representere NBF på SBU-møtet. 
Tom Corneliussen er fungerende  
visepresident i SBU fram til ny er valgt 
av SBU-møtet i 2010. Styret vedtok at 
President Frode Brakstad og Tom 
Cornelioussen representerer NBF på 
SBU-møte og SBFs årsmøte i 
Åhusstrand i Sverige 12-14.02.10. 
 
Styremøte i NBF avholdt lørdag 
24.10.09 etter Formannsmøtets 
første dag.  
Hele styret møtte.  
1. Søknad fra Askøy BF og 
Nordhordland BF om dannelse av 
egen gruppe i Bergen. Formann i 
gr.6, Stein Thorsen møtte for å 
forklare situasjonen i gr.6 og 
begrunnelsen for gr.6s støtte  
til at foreningene dannet egen gruppe 
med egen slippeplan fra ”vest i havet” 
fra 2010. Gr.6 og de søkende 
foreninger ønsket en rask avklaring 
på søknaden for å bygge på 
samarbeid framfor konfrontasjoner. 
Den nye gruppene ønsket å ha 
flygninger fra vest som var en annen 
flygeretning enn de 2 øvrige grupper i 
Bergen og søknaden var anbefalt av 
gruppen de 2 foreningene gikk ut av.  
Dette var hovedbegrunnelsen for 
styrets godkjennelse. Styret vedtok å 
gå inn for Askøy BF og Nordhordland 
BF ble gr.17 av NBF fra  2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- enkle tanker om havflygning (og 
litt om vandrefalk) sett med øynene 
til en brevduemann på Askøy, 
utenfor Bergen. 
 
Tekst: Kristian Henriksen 
 
Redaktøren etterlyser jo innlegg, så 
da var det jo bare å ta tastaturet frem. 
Hvis det ikke fantes vandrefalk så 
hadde vi jo ikke trengt å slippe duene 
over havet. Og vi hadde sluppet å ha 
denne diskusjonen. Men det er faktisk 
ganske mye vandrefalk i disse dager. 
Og mer blir det. Undertegnede 
kjenner flere ornitologer og de sier at 
de er rikelig med hekkeplasser igjen 
for vandrefalk langs kysten, som om 
ikke 1500 par er nok. Derfor mener 
jeg at vi må ta i bruk havet og de 
mulighetene som ligger der, for å få 
duene våre fint hjem igjen. Vi som er 
så heldige at vi har havet rett i 
nærheten har en kjempemulighet for 
brevdueslipp. Hvor ellers i landet kan 
vi slippe de uten å tenke på falk, enn 
nemlig havet?  Ønsker vi at duene 
våre skal få fly falkefritt hjem?  Ønsker 
vi å få høyere hjemkomststatistikk? 
Tror de aller fleste svarer ja på de 
spørsmålene. Jeg er enig med 
redaktøren at duer ikke kan lande på 
vann. Derfor blir dette en større 
psykisk utfordring for de.  Men de gjør 
det allikevel. Det har de alltid gjort. De 
tøffeste og sterkeste duene klarer det, 
og det er de vi skal avle på. Legger 
inn litt tekst fra kanariøyene. Les nøye 
og tenk gjennom. Mange gode poeng 
her: 
 

“Sprenger grenser…” 
Den ypperste utfordring, kappflygning 
over havet! Å drive med brevduesport 
vil alltid være en utfordring, men den 
største prøven på utholdenhet og 
besluttsomhet hos en ekte brevdue, 
er utfordringen som det er å fly over 
åpent hav. Duer som kappflyr over 
land kan være gode duer, men duer 
som flyr over åpent hav MÅ være 
gode duer! Kappflygning på 
Kanariøyene og i Nord-Afrika er 
kanskje de mest utfordrende 
kappflygningene i hele verden. 
Værforhold dannes over hav, så å 
forutse været og dets fronter er veldig 
vanskelig. Vinden varierer 
fortløpende, både i styrke og i retning. 
Varmesoner hever luftfuktigheten, og 
sandstormer fra øyene og fra Afrika er  
ofte blitt observert her. Disse 
forholdene tatt i betraktning, er det 
innlysende at de duene som blir  
 

 
 
 
utfordret til å fly over disse 
havområder må være ekstraordinære. 
Jose Ledesma har brukt mange år på 
å utvikle en stamme av duer som 
både fysisk og psykisk er i stand til å 
takle disse utfordringene på disse 
havflygningene. Nå skal CIBS 
(Canary Islands Brevdueforbund), 
med Jose’s veiledning, fortsette med 
å videreutvikle de egenskapene som 
har gjort disse duene så gode. ”Bayo 
Casablanca” er et ekte bevis på hva 
Jose Ledesma arbeid har oppnådd. 
”Bayo” er den eneste brevdue som 
noen gang har flydd over havet fra 
Casablanca i sydenden av Tenerife til 
fastlandet, en avstand på 1064 
kilometer. Denne avstanden over 
havet har aldri blitt gjennomført av 
noen annen brevdue, i noe land, i 
noen deler av verden. Forestill deg 
1064 kilometer over havet! Denne 
bragden var ingen tilfeldighet, men et 
resultat av flere år med avlsarbeid, 
med det for øye å oppnå de rette 
karakteristika en due som skal fly slik 
flygninger er nødt til å inneha. Han 
har oppnådd en første plass og en 
verdens rekord i flygning over hav. 
”Bayo” ankom klokken 09.15 på dag 2 
etter løslatelse. Han er nå en ekte 
”Super Crack”. (Sakset fra Derby 
international Arona & Tenerife)  

 
Noen spørsmål 
Tja, her er det altså en due som har 
flydd 1064 km over havet sies det. 
Hvordan klarte den det? Ble den tørst 
under veis? Ble den sliten underveis? 
Flydde den strake veien over havet, 
eller langs kysten for å finne det  
korteste strekket hjem. Landet den på 
en båt for å hvile? Hadde den psyke 
nok? Vi får vel ikke svar på alle disse 
spørsmålene, men det som er sikkert 
er at denne duen hadde et mål. Å 
komme hjem. Den gjorde det på sin 
måte. Og den lyktes med det. 
Så noen spørsmål: Kan våre duer 
også fly over hav? Etter min mening, 
helt klart. De har jo vinger ! Har de 
psyke nok til det? Etter min mening, 
selvfølgelig har de det. Er våre duer 
dårligere en duer i utlandet? Etter min 

Kappflygning over hav 
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mening, overhodet ikke. Vi har fjorder 
og fjell, høytrykk og lavtrykk, tåke,  
regn og snø. Og duene har alltid 
taklet disse forholdene og kommer 
hjem. De flyr ikke over paddeflatt 
område akkurat.  Vi har definitivt god 
nok psyke på våre duer. Men når 
vandrefalken er etter de, får de 
problemer. En due bruker ca 30% av 
energien sin på å unnslippe falken.  
Hvis den da får 2-3 angrep på sin ferd 
hjem blir den jo svakere og svakere. 
Og tilslutt blir den ett enkelt bytte. 
 
”Shetlandskongen” 
Så over til min egen due som har 
prestert å fly en lang distanse over 
havet: NOR-03-7857 ble sluppet på 
Shetland 12. august 2005. Den kom 
hjem 13. august klokken 13:01:23. Da 
hadde den flydd 379 km. Av de er det 
ca 350 km åpen sjø hjem til meg. 
Hastigheten ble beskjedne 298 
m/min. Denne duen hadde et mål, 
den gjorde det på sin måte, og den 
lyktes med det. Så kan vi spørre oss 
selv: ble den tørst underveis? Ble den 
sliten underveis? Hadde den psyke 
nok? Landet den på en båt? Var 
båten på vei til Norge eller Shetland?  
Traff den slaget mitt nøyaktig? Eller 
traff den ved Stavangerkysten? Det 
blåste ca 12-15 m/sek nordavind den 
dagen den kom hjem. Kanskje det var 
årsaken til at hastigheten ble så lav?  
Hva har denne duen så flydd før den 
ble sendt til Shetland? 2003: 3 stk 
100km over land. 2004: 2 stk 100km + 
1 stk 200km over land. 2005: 3 stk 
slipp fra hav på gj.snitt  45km + 1 stk 
180 km fra havet. Denne duen har 
altså flydd de to første årene sine 
over land. Det tredje året ble den kun 
trent over sjø, og det viste seg å ikke 
være noe problem for den i det hele 
tatt. Duen taklet overgangen til havet 
lett som bare det.  Avstamning på  
denne dua er fra ingen kjente store 
navn fra utlandet. Kun gammelt blod 
som har flydd på vestlandet i 
generasjoner. Duer som er vandt til 
tøffe forhold. Var dette et 
engangstilfelle? Det tror ikke jeg.  
 

Vendepunkt 
En ting er sikkert, ikke undervurder 
duenes medfødte egenskaper. De er 
utrolige. For meg ble det ett 
vendepunkt i brevduesporten når jeg 
så at duen var kommet hjem. Denne 
duen hadde kanskje ikke sett en 
eneste vandrefalk på de 379 km den 
hadde tilbakelagt. Tanken på å kunne 
transportere duer 100 og 200 km ut i 
havet, for så å kunne si til seg selv at 
på ferden deres hjem ser de kanskje 
ikke vandrefalk før de er rett ved 
slaget mitt, og ha mye energi til overs, 
er spennende å tenke på. Det er ikke 
uvanlig at andre fugler enn sjøfugler 
flyr over havet. I rapportsystemet for 
fugler i Hordaland forekommer det at 
flere typer fugler mellomlander på 
boreplattformer i nordsjøen. I år er det 
bla rapportert en hornugle på en 
plattform, en flokk med furukornsnebb 
(på størrelse med dompapp), stær og 
trost. Hva gjør disse fuglene så langt 
ute i havet? Flyr de ut bare på gøy? 
Nei, de har et mål. Å komme seg til 
fastlandet over havet. De har psyke til 
det. Og de gjør det hvert år. 
Avslutning    

For duer er det ikke problem å fly over 
hav, men de må vendes til det.  
Begynn å trene  de som unger.  Tren 
de på sjøen der hvor det ikke er falk. 
20 km fra land er nok. Havet er like 
flatt som Danmark. På havet er det 
ikke store skoger som haukene kan 

gjemme seg i. Duene kan fly i den 
høyde som de ønsker uten å tenke på 
om falk kommer stupende ned på de. 
Det er de sterkeste og smarteste 
duene som kommer hjem fra havet, 
de som har tatt sine egne valg, de 
skal vi avle på. Vi har mange 
hjelpemidler til å varsle vær slik at 
duene kan fly over hav. Vi vet jo snart 
på minuttet når det begynner å regne, 
eller hvor regnet faller ned. Tror ikke 
vi lenger kan tenke på hva vi gjorde 
før i tiden, men vi må tørre å forandre 
på ting. Nå er det NY tid, vandrefalken 
er kommet for å bli. Og det blir mere 
av den. Vintrene blir mildere og 
falkeungene har større sjanse for å 
overleve første leveår. Kanskje også 
fordi noen brevdueholdere velger å ha 
duene ute hele året. For meg er det 
nå bare et alternativ: å fly duene ute i 
havet, ikke fordi det er så gjevt, eller 
tøft, men fordi jeg tror at jeg får flere 
duer hjem fra slipp, og på den måten 
kan finne ut hvilke avlspar som er 
verdt å satse på. De siste årene har 
det vært slitsomt å stå på plenen å 
vente på duene som kommer en og 
en på de korteste distansene. Hvis en 

står igjen og er seierherre og slaget er 
tomt for flyvere etter endt sesong, er 
det gøy? Hvordan kan en da si at det 
avlsparet er bra, og et annet er dårlig? 
I mitt hode er det ikke slik jeg ønsker  
å avslutte en sesong. 
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Ungdueslipp i en vanskelig tid 
Det har i de siste årene her vestpå 
vært en diskusjon om når på året 
ungdueslippene skal foregå. Normalt 
har ungeslippen foregått i august / 
september og da med unger født i 
april. Det vi nå opplever er at  rovfugl-
plagen er på sitt verste i den tiden vi 
fkappflyr ungduene. Noen grupper og 
enkeltmedlemmer har med vekslende 
hell flydd ungene senere på høsten, 
for noen er det muligens løsningen. 
Undertegnede har i flere år flydd 
ungduene sammen med de voksne 
duene, fra i slutten av mai og utover. 
Dette avhenger selvsagt av hvordan 
trenings- og slippeplanen er lagt opp. 
Jeg er meget godt fornøyd med 
denne måten og få avprøvd/sortert 
ungduene på. Det er mange fordeler 
med å ha med unger om våren. Vi 
kan få avprøvd flere unger etter våre 
avlsdyr. Hvorfor skal unger flys i 
august når fellingen er i full gang. 
Rovfuglplagen er betydelig mindre i 
mai/juni i forhold til august/september. 
Vi kan unne oss en god sommerferie 
med familien og slippe stresset med 
treninger umiddelbart etter hjemkomst 
fra ferie. Man starter da gjerne opp og 
skal trene unger som har vært inne 
noen uker. Det er litt økonomi oppi 
dette og, i forhold til antall 
treningsturer og fôrutgifter. Her følger 
noen datoer for parring av duer 
dersom man ønsker og prøve noen 
unger på slipp og treninger i mai/juni. 
La oss starte med at vi skal ha 
ungene med på gruppetrening fra 
Austevoll den 29 mai, 50 km til 
Bergen. Da starter vi med kortere 
treninger 8. mai for så og øke opp i 
lengde frem til 29. Dette skulle bli 3 
uker å trene ungene opp til 50 km og 
det er vel samme tid som vi normalt 
ellers bruker. Dersom vi er enige om 
at ungene skal være 2,5 mnd ved 
oppstart av  trening den 8. mai, ja så 
må vi parre avlsdyrene lørdag 23. 
januar. Noen av oss vil ha ungene 
eldre når treningen starter, ja så er 
det bare og flytte parringstidspunket 
frem noen uker. 
Jeg har hørt argumenter flere ganger 
mot denne tidlige parringen, men 
dette er enkelt: for å lykkes med 

vinteravl må vi starte med kraftig fôr 
og lys min 14 dager før parring og 
duene er klar som bare det. Håper at 
flere vil prøve dette med tidlige unger, 
om ikke alle ungene så i hvert fall en 
liten flokk som en prøve. God avl  til 
alle. Sportsvennlig hilsen fra: 
Stein Thorsen, BF Vesta 
 

 
 
Brevduefolk på 
praktdueutstilling i Bergen 
Hhelgen 27.-29. november ble det 
avholdt den årlige høstutstillingen til 
praktdueforbudet, også denne gangen 
var det Bergen Praktdueforening som 
stod som arrangør, og Fjellheim på 
Os var stedet. Der var utstilt 480 duer 
fordelt på ca 30 raser og ca 60 
utstillere deltok. Rasene er igjen 
fordelt i 10 grupper som for eksempel 
tomlere eller mefikker. Vi ser av 
deltakerlisten at det er flere tidligere 
brevdueholdere som her hevder seg, 
best i show er Trond Børseth i rasen 
Tysk Modeneser. Våre tidligere 
medlemmer Hans og Gjermund 
Lyssand er aktivt med i 
arrangementskomiteen, og som bildet 
viser så var det en del sentrale 
medlemmer i NBF tilstede og lot seg 
inspirere av både duer og miljø. 
Stein Thorsen, BF Vesta 

 
 
Brevduesport, en hobby hvor 
du er sjefen, på godt og vondt! 
Er du en person som går opp i din 
hobby med liv og lyst, glede og 
entusiasme, og ser frem til 
flygesesongen med spenning og håp 
om gode resultater? Eller er du en 
person som har duene mest for 
hyggen, og tar det hele som det 
kommer, og kanskje ikke er så nøye 
med verken trening eller stell for 
øvrig, men hver dag sørger for at 

duene har vann og fôr? Det er 
forskjellen mellom disse to typene og 
overskriften: Det er du som 
bestemmer!  Som med det meste her 
i livet kommer det an på innsatsen om 
man vil lykkes. Jeg vil derfor tillate 
meg å komme med noen personlige 
meninger om dagens stell og utøvelse 
av våre kjære hobby. Eckhard 
Schröder fra Lübeck spurte meg for 
mange år siden om fotringene var 
veldig dyre i Norge? Han hadde i en 
norsk ringliste sett at mange 
medlemmer kun bestilte 10, 15 eller 
20 ringer. Jeg er klar over at mange 
må begrense seg når det gjelder 
antall duer på slaget. Personlig har 
jeg i alle år tatt opp mer enn dobbelt 
så mange unger som jeg har hatt bruk 
for. Dette for å ha noe å gå på når 
treningen av ungene starter. Som de 
fleste av oss vet så er det kun 10–
30% av ungene som blir toppflygere. 
Da vi kunne sende ungene med 
jernbanen hadde jeg alltid de to siste 
slippene fra henholdsvis Hamar og 
Bergen, en avstand på ca. 300 km. 
Med falkeplagen, og at vi nå flyr fra 
Danmark og Tyskland kreves det 
enda mer av våre duer. Det er langt 
fra alle som er psykisk sterke nok til å 
fly over Skagerak! Derfor er det enda 
viktigere enn tidligere at vi sitter igjen 
med unger som takler både falken, og 
tør å sette ut over havet. Med alle de 
hollandske og belgiske duer som har 
blitt importert de siste årene vil det 
etter min mening gå flere 
generasjoner før vi sitter igjen med 
duer som tåler denne påkjenningen. 
Derfor har jeg de siste årene tatt opp 
et kull unger etter alle mine 
kappflygere, hvilket har vist seg å 
være meget klokt. I forhold til mange 
andre har jeg derfor de siste årene 
hatt relativt lite tap når det gjelder 
voksne duer. De siste årene har jeg 
trent mine unger: To ganger fra 
Kristiansand, én gang fra Lillesand, to 
ganger fra Arendal, én gang fra 
Ålborg og gjerne avsluttet med en 
gang fra Stavanger. Jeg starter hver 
sesong med ca. 70 kappflygere etter 
hard sortering av eldre og unge duer. 
Herlof G. Herlofsen, Lyn BF 

 

Leserbrev 
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S & O BF avholder 
superauksjon fredag 29. 
januar 2010 klokken 21.00. 
 
1. Dan-237-08-1247 A 
Peter Olesen 
Stamme: Van Den Eynde/ 
Baeck/ Grondelaers 
 
2. Dan-237-08-1215 U 
Peter Olesen 
Stamme: Uwe Hofmann/ Baeck/  
Flor Engels 
 
3. Dan-237-05-0252 A 
Peter Olesen 
Stamme: Jos Joosen/ Baeck/  
Flor Engels 
 
4. DV-06-441 
Uwe Hofmann 
Stamme: Uwe Hofmann 
 
5. Dan-237-04-0231 U 
Peter Olesen 
Stamme: Jos Joosen/ Patrick 
Philippens 
 
6. Dan-237-07-0660 A 
Peter Olesen 
Stamme:  
Van De Velde/ Van Den Plas 
       
7. Dan-237-08-1211 U 
Peter Olesen 
Stamme: Philipperns/ Van De Velde/  
Van Den Eynde 
 
8. Dan-237-08-0323 U 
Peter Olesen 
Stamme: Van De Velde/ 
Van Den Plas 
 
9. Dan-237-06-0305 A 
Peter Olesen 
Stamme: Baeck/ Flor Engels 
 
10. Dan-237-06-0117 A 
Peter Olesen 
Stamme: Baeck/ Flor Engels 
 
11. Dan-237-08-1273 A 
Peter Olesen 
Stamme: Baeck / Van Den Plas 
 
12. Dan-237-03-0030 U 
Peter Olesen 
Stamme: Baeck / Grondelaers 
Van Den Plas 
 
 
 

 
 
 
 
 
13. Dan-237-03-0045 U 
Peter Olesen 
Stamme: Van Den Plas / Baeck 
 
14. Dan-237-01-0129 U 
Peter Olesen 
Stamme: Jos Joosen/Scheemaaecker 
 
15. BEL-06-6403719 A 
Van Den Eyende 
Stamme: Van Den Eyende 
 
16. Dan-237-08-1271 A 
Peter Olesen 
Stamme: Stichelbout/ Roodhoft 
Nouws Van Pelt (Janssen) 
 
17. Dan-237-06-0304 U 
Peter Olesen 
Stamme: Stichelbout/ Baeck 
Moris x  Houben/ Flor Engels 
 
18. Dan-237-08-1256 A 
Peter Olesen 
Stamme: Van Den Plas/ Baeck / 
Patrick Philippens 
 
19. Dan-237-08-1266 U 
Peter Olesen 
Stamme:   
Patrick Philippens/ Van De Velde 
 
20. Dan-237-07-0674 A 
Peter Olesen 
Stamme: Van Den  Eynde / 
Patrick Philippens 
 
21. Dan-237-08-1245 U 
Peter Olesen 
Stamme: Van Den Eynde 
 
22. Norge-08-15026 A 
Snorre Lindberg 
Stamme:  
Janssen X Busshaert/ Delbar 
(”Hamburghua”) Houben 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
23. Norge-09-2033 U 
Herlof G Herlofsen 
Stamme: Janssen/ Herman Beverdam 
Meulemans 
 
24- Norge-09-2034 A 
Herlof G Herlofsen 
Stamme: Janssen/ Herman Beverdam 
Meulemans 
 
25. Norge-09-2041 U 
Herlof G Herlofsen 
Stamme: Flor Engels/ Delbar/  
Els Jepsen 
 
26. Norge-09-2042 A 
Herlof G Herlofsen 
Stamme: Flor Engels/ Delbar/  
Els Jepsen 
 
27. Norge-08-1668 U 
Steinar Thowsen 
Stamme: Janssen/ Fabry/ Pilgaard 
 
28. Norge-07-1613 U 
Steinar Thowsen 
Stamme: Janssen/ Fabry/ Pilgaard 
 
For mer informasjon om auksjonen og 
auksjonsduene, besøk vår 
internettside: 
www.stavangerbrevdueklubb.no 
 
Se bilder av stamduene til 
Peter Olesen på siste side 
i dette tidsskrift. 
 
Auksjonarius:  
Peter Olesen, DK. 

 
 

Auksjonskatalog: Landsauksjon 
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Returadresse: 
 

Norsk tidsskrift 
for brevduesport 
v/ Torleif Asheim 

Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes 

30 års avlsarbeide bortauksjoneres 
på landsauksjonen i Stavanger 29. januar 2010 


