
Organ for 
Norges Brevdueforbund

Årgang 97 – nummer 3 – mai / juni 2010

Fra innholdet: NBF-dagene i Stavanger 2010, Utstillingsresultater, Referater, bilder, faste 
spalter, Emiel Denys, budsjett, rettelser i resultater og mye mye mer…

Fordsidebildet: Elisabeth Seldal og Helge Seldal med Helges barnebarn og Elisabeths 
utstillingsdue fra landsutstillingen 2010.

100 år!100 år!
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Norges Brevdueforbund (NBF):  
 

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 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 kontonummer: 
Bankgiro: 9365.13.36412 
(IBAN: NO94 9365.1336. 412) 
(BIC-adresse: DNBANOKK) 
Postgiro: 0530.236 1624 
 
 

 
Organ for Norges Brevdueforbund: 
Norsk tidsskrift for Brevduesport:  
Redaktør: Lars Corneliussen (tlf: 95879298) 
Skogvollveien 29, 0580 Oslo  
lars.corneliussen@brevduesport.no 
Trykkeri: Otto Stenersen 
 
Abonnementspris: 1 år: 230 kroner. 
Gratis ved medlemskap i NBF. 
 
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. 15. februar 
- Nummer 2: (ringliste & reglementsnummer) : 
 i postkassene ca. 15. mars 
- Nummer 3: i postkassene ca. 15. april 
- 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 2 (ringliste og 
reglement) og nummer 7 (resultatnummer) 
overholdes. 
 
Øvrig innsending av stoff til tidsskriftet skjer 
fortløpende og kommer på trykk i første 
påfølgende nummer der det er plass. 

Innhold nummer 2 – 2010: 
Side 33:  Forside 
Side 34:  Formalia, redaktørens spalte, 

gratulasjoner 
Side 35: Presidentens spalte   
Side 36:  Landsutstillingen 2010 
Side 37:  Landsutstillingen 2010 
Side 38:  Referat fra NBFs  
               representantskapsmøte 2010           
Side 39:  representantskapsmøte 2010           
Side 40:  NBF årsberetning 2009 
Side 41:  NBF årsberetning 2009 
Side 42:  NBF årsberetning 2009 
Side 43:  NBF regnskap 2009, budsjett 2010 
Side 44:  NBF årsfest 2010 
Side 45:  NBF årsfest 2010 
Side 46:  Årsberetning SBU 2008 / 2009 
Side 47: Referat SBU-møte 2010 
Side 48: Toppduer fra Emiel Denys 
 
 

 

Redaktørens spalte:  
Nummer 3 kommer ut alt for sent til dere kjære lesere. Det er bare å beklage. Jeg 
kjenner at inspirasjonen og motivasjonen man trenger for å sette seg ned å jobbe 
med tidsskrifte gradvis har begynt å avta. Det kan ha sammenheng med at det 
denne våren har vært mye fint vær, og at det derfor ikke er spesielt tiltalende å 
sette seg inn foran en dataskjerm, å gjøre. Det kan også komme av at jeg har 
prioritert å bruke tid på mitt eget duehold, framfor å gjøre en jobb som gavner ca. 
500 abonnenter (les: egoistiske grunner). Eller det kan hende at det er fordi jeg 
rett og slett har blitt lei tidsskriftet, og den enorme arbeidsmengden det har vært 
for meg i løpet av snart 4 år som redaktør. Jeg har allerede varslet styre, ved 
president Frode Brakstad, at jeg nok skal klare å skrape sammen nok inspirasjon 
og motivasjon til å gjøre ferdig årgangen 2010, men at NBF fra og med 2011, må 
finne en ny redaktør som har mer tid, inspirasjon og motivasjon til å gjøre denne 
jobben for NBF enn det jeg har for øyeblikket. En redaktør av NBFs tidsskrift 
holder sjelden ut mer enn 4-5 år. Jeg tror det kommer av manglende innsendt 
stoff fra våre vel 500 abonnenter, og at denne manglende interessen over tid sliter 
ut en redaktør som i utgangspunktet vil gjøre en god jobb. 
 

 

NBF Gratulerer 

 

75 år 
Kurt Schultz, Haugesund BF, 25. mai 
 
 

60 år 
Asbjørn Fortun, BF Norden, 7. juni 
 
 

50 år 
Rolf Helge Aspen,  
Stavanger og Omegn BK, 24. mai 
 
Ivan Enger, Tønsberg BK, 16. juni 
 

40 år 
Frode Nytræ, Os BK, 5. mai 
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Rettelser i resultater 2009  
etter protester og gjennomgang av 
innberettede resultater  
fra gruppene og resultatnummeret fra 
2009. Nye resultater eller navn er med 
fet skrift. 
 
Kl.13. Årets sprinter hos en junior.  
1. 07-8574,Christer Røstad, gr.7, 68p  
 
Østland/Sørland Hanner. 5 premier.  
1. 08-9194,Waaler&Helgesen, gr.7,884p 
2. 05-9985,J & T Fjellheim, gr. 7, 880p 
3. 05-9607,Jan Johansen, gr.7, 682p 
4. 04-9327,Jan Johansen,gr.7, 603p 
5. 07-1617, S&G. Thowsen, gr. 2, 556p 
6. 07-8828, J & T Fjellheim, gr. 7, 552p 
7. 08-9028, B Aa Olavesen, gr.7, 549 p 
8. 06-2290, H G. Herlofsen, gr.3, 533p 
9. 06-2186, H G. Herlofsen, gr.3, 531p 
10. 08-8795, J & T Fjellheim, gr.7, 526p 
11. 07-8531,O Gjermundsen, gr.7, 501p 
12. 07-607,Walente&Lindberg,gr.1,479p 
13. 08-8321 S Helgesen, gr.7, 450p 
14. 08-9169Waaler&Helgesen,gr.7,449p 
14. 06-02196 H G. Herlofsen,gr.3, 449p 
 
Østland/Sørland Hunner. 5 premier.  
1. 07-641, Jan Lindberg, gr. 1, 569p 
2. 07-574, Jan Lindberg, gr. 1, 550p 
3. 06-3048, Team Fevik, 3, 515p 
 
Kl.16 Sprintmesterskapet 2009.  
1. Walente & Lindberg, gr.1, 560p 
2. Waaler&Helgesen, gr.7, 524p 
3. M. Håland, gr. 8, 458p 
4. Jarluf Lomeland, gr. 8, 427p 
4. Jan Lindberg, gr. 1, 427p 
6.   J & T Fjellheim, gr. 7, 426p 
7.   Kjell Ellefsen, gr. 1, 386p 
8.   S & G. Thowsen, gr.2, 374 p 
 
For NBF 
Per-Kristian Hansen 
 

 

Presidentens spalte 

President i NBF, Frode Brakstad, gir en norsk sølvdue til formand i De danske 
Brevdueforeninger, Erik Dybdahl. 
 
I skrivende stund er alle vårtegn kommet, og første runde med årets håpefulle 
er ringet.  Jeg har i vår redusert en god del på min bestand. Dette er  trolig til 
en fordel både for meg og for duene mine.  En reduksjon av bestanden har 
gitt bedre luft og plass til de gjenværende duer. Skal jeg være ærlig så er det 
flere år siden jeg har klart å overholde tommelfingerregelen om å ikke ha flere 
duer en ett par per kubikkmeter, og nå nærmer jeg meg denne målsetning. 
For å være på dette nivået vil jeg også i år prøve å ta opp noe mindre med 
unger en i tidligere år, og så får vi hvordan dette utvikler seg fremover.  Både
unger og voksne virker fine i år, så da blir gjerne forhåpningene deretter. Det 
er min erfaring at dersom forårets avlssesong går fint med overveiende 
befruktede egg og sunne friske unger som utvikler seg godt, ja så går gjerne 
den påfølgende kappflyvningssesongen ditto bra. Og det er vel ganske 
naturlig, da sunnhet og vitalitet er en bakenforliggende årsak til å lykkes på 
begge felt? 
 
På den organisatoriske fronten skjer det også mye mht til søknader om å 
avholde slipp fra såvel innland som utland. Nytt av i år er at såvel Mattilsynet 
som DdB har åpnet opp for å tillate fellestransport med de danske 
brevdueforeninger for noen av gruppene på sør-østlandet. Dette er en 
nyvinning på dette feltet, og vil kunne gi de aktuelle medlemmer svært lave 
slippkostnader. Videre åpner det opp for nye konkurranseformer innen SBU. 
Jeg er spent på hvordan dette samarbeidet vil fungere. Spennende blir det 
også å følge med våre nye grupper, som tildels er etablert for å teste ut nye 
slippretninger og seperate slippmetoder, hvor den overordnede målsetning er 
å redusere sannsynligheten for sammenstøt med rovfugl. 
 
Forsendelse og deltagelse i såvel SBU og VM konkurranser er også under 
planlegging, og i år som i tidligere år funger det hele takket være dugnadsånd 
hos våre medlemmer. 
 
For oss brevduesportutøvere er vi nå inne i en spennende tid med avl, 
formoppbygging og trening frem mot oppstart av flyvningene. Når dette bladet 
er i postkassen, så er nok allerede noen steder de første slippkonkurranser 
igang vestpå. La oss krysse fingrene for at vi alle får gode opplevelser med 
de slippretninger vi har valgt i år. 
 
Med ønske om en god avlsesong og flyvesesong! 
 
  
Frode 
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Vinner klasse 2A: Sportsklasse hanner 
Norge-08-9194 (94,25 poeng + 2,225) 
Eier: Waaler & Helgesen, Rolvsøy BF 
 

 
Vinner klasse 2U: Sportsklasse hunner 
Norge-06-700 (94 poeng + 1) 
Eier: Snorre & Marianne, Oslo BK 
 

 
Vinner klasse 3A: Ettårige hanner 
Norge-08-2552 (93,75 poeng) 
Eier:Terje Hjelmaas,Arendal&GrimstadB 

 
Vinner klasse 3U: Ettårige hunner 
Norge-08-572 (93,75 poeng) 
Eier: Snorre & Marianne, OBK 

 
 

 
Vinner klasse 4A: Ungduer hanner 
Norge-09-1752 (94 poeng) 
Eier: Øyvind Enerstad, Lyn BF 
 

 
Dommere og utstillingskomité 
 

 
Vinner klasse 4U: Ungduer hunner 
Norge-09-7005 (94,50 poeng) 
Eier: Stein Thorsen, BF Vesta 
 

 
Vinner av klasse 5A – ungdue junior 
Norge-09-12206 (93,25 poeng) 
Eier: Inger Lise Austreim, HaugesundBK  

 
 

 
Vinner av klasse 5U – ungdue junior 
Norge-09-00591 (93,00 poeng) 
Eier: M & M Corneliussen, Oslo BK 
 

 
Vinner klasse 6A: Åpen klasse hanner 
Norge-04-8253 (94,50 poeng) 
Eier: Frode Brakstad, Larvik&TelemarkB 
 

 
Vinner klasse 6U: Åpen klasse hunner 
Norge-08-7803 (94,25 poeng) 
Eier: Stein Thorsen, BF Vesta 
 

 
Grand Prix 
Norge-06-686 (94,50 poeng) Stilt ut i 
klasse 2A, Sportsklasse hanner. 
Eier: Snorre & Marianne, Oslo BK 
 

Klassevinnere av NBFs landsutstilling 2010 
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Utstillingskomiteen og medlemmene 
medlemmene fra Stavanger og 
Omegn Brevdueforening hadde gjort 
et ypperlig forarbeid, i forhold til sin 
oppgave som arrangør av NBFs 
landsutstilling 2010. Utstillings-
lokalene på Rica Quality Airport Hotel 
på Sola utenfor Stavanger var 
upåklagelig hva gjelder plass, lys og 
luft. 
 
 
Tekst og foto: Lars Corneliussen 
 
 
Her er resultatene fra utstillingen: 
 
Klasse 2A: Sportsklasse hanner 
Dommer: Kjell Ellefsen 
1. N-08-9194, Waaler/Helgesen, 
Rolvsøy BF, 94,25+2,225 =96,48 poeng 
2. N-08-10353, Ingvar Kluge, Jæren BF 
94,50 + 1,15 = 95,65 poeng 
3. N-06-686, Snorre&Marianne, Oslo BK 
94,50 + 1,05 = 95,55 poeng 
 
Klasse 2U: Sportsklasse hunner 
Dommer: Kjell Ellefsen 
1. N-06-700, Snorre&Marianne, Oslo BK 
94,00 + 1,00 = 95,00 poeng 
2. N-08-10264, Ingvar Kluge, Jæren BF 
94,00 + 0,40 = 94,40 poeng 
3. N-06-666, Snorre&Marianne, Oslo BK 
93,50 + 0,90 = 94,40 poeng 
 
Klasse 3A: Ettårige hanner 
Dommer: Tom Corneliussen 
1. N-08-2552, Terje Hjelmaas, AGBF, 
93,75 poeng 
2. N-08-13831, Frode Brakstad, LTBF 
93,50 poeng 
3. N-06-2574, Terje Hjelmaas, AGBF, 
93,50 poeng 
 
Klasse 3U: Ettårige hunner 
Dommer: Kjell Ellefsen 
1. N-09-572, Snorre&Marianne, Oslo BK 
93,75 poeng 
2. N-08-576, Snorre&Marianne, Oslo BK 
93,75 poeng  
3. N-08-247, H.Ellefsen, Bækkelaget BK  
93,75 poeng 
 
Klasse 5A: Ungduer hanner - junior 
Dommer: Kjell Ellefsen  
1. N-09-12206, Inger Lise Austreim, 
Haugesund BK, 93,25 poeng 
2. N-09-12204, Inger Lise Austreim, 
Haugesund BK, 92,50 poeng 
3. N-09-12948, Inger Lise Austreim, 
Haugesund BK, 92,25 poeng 
 
 
 
 

 
 
 
Klasse 5A: Ungduer hunner - junior 
Dommer: Kjell Ellefsen  
1. N-09-591,M&M Corneliussen,Oslo BK 
93,00 poeng 
2. N-09-12200, Inger Lise Austreim, 
Haugesund BK, 92,25 poeng 
3. N-09-12205, Inger Lise Austreim, 
Haugesund BK, 92,25 poeng 
 
Klasse 4A: Ungduer hanner 
Dommer: Hans Ulrik Jensen  
1. N-09-1752,Øyvind Enerstad, Lyn BF, 
94,00 poeng 
2. N-09-7044, Stein Thorsen, BF Vesta, 
94,00 poeng 
3. N-09-12945, Knut Austreim, 
Haugesund BK, 93,75 poeng 
4. N-09-14576, Jan Erik Flåttorp,Lyn BF, 
93,75 poeng 
5. N-09-7001, Stein Thorsen, BF Vesta, 
93,75 poeng 
6. N-09-7040, Stein Thorsen, BF Vesta, 
93,75 poeng 
 
Klasse 4A: Ungduer hunner 
Dommer: Tom Corneliussen  
1. N-09-7005, Stein Thorsen, BF Vesta, 
94,50 poeng 
2. N-09-14657, Frode Brakstad, LTBF, 
94,50 poeng 
3. N-09-2676, Jan Erik Flåttorp,Lyn BF, 
93,50 poeng 
4. N-09-7045, Stein Thorsen, BF Vesta, 
93,50 poeng 
5. N-09-1769, Øyvind Enerstad, Lyn BF, 
93,50 poeng 
6. N-09-7040, Christina M. Krogsæther, 
Sunnhordaland &V BF, 93,50 poeng 
 
Klasse 6A: Åpen klasse hanner 
Dommer: Kjell Ellefsen 
1. N-04-8253, Frode Brakstad, LTBF, 
94,50 poeng  
2. N-08-14620, Elisabeth Seldal, 
S&OBF, 94,25 poeng 
3. N-08-7784, Stein Thorsen, BF Vesta, 
94,25 poeng 
 
Klasse 6U: Åpen klasse hunner 
Dommer: Hans Ulrik Jensen 
1. N-08-7803, Stein Thorsen, BF Vesta, 
94,25 poeng 
2. N-07-11245, Johannes Bø, JærenBF, 
94,00 poeng  
3. N-08-9474, Kjell Dybdal, Lyn BF, 
94,00 poeng 
 
Grand Prix 
Snorre & Marianne, Norge-06-686, 
94,50 poeng 
 
NBFs ærespremie (beste hann + 
beste hunn): Frode Brakstad, LTBF 
 
 

 
 
 
Lagkonkurranser: 
 
Klasse 3A: Gruppelag – ettårs hanner 
Vinner: Gruppe 1: 463,75 poeng 
 
Klasse 3U: Gruppelag – ettårs hunner 
Vinner: Gruppe 1: 465,75 poeng 
 
Klasse 4A: Foreningslag - unghanner 

1. BF Vesta : 467,75  
2. Haugesund BF: 467,25 
3. Lyn BF: 466,25 
4. Os BK: 466 
5. Stavanger&Omegn BF: 463,75 
6. Oslo BK, 463,25 
7. Jæren BF, 462,25 
7.    Sunnhord&Vestfjell. BK: 462,25 
9.    Bækkelaget BK: 462 

 
Klasse 4U: Foreningslag - unghunner 

1. BF Vesta : 467,50  
2. Lyn BF: 466,50 
3. Sunnhord&Vestfjell.BK: 465,00 
3.    Oslo BK, 465,00 
5. Haugesund BF: 464,50 
6. Larvik&Telemark BF: 463,50 
7. Bækkelaget BK: 462,75 
8. Stavanger&Omegn BF: 462 
9. Os BK: 460,75 

 
Dommerne var enige i at det var et godt 
kvalitetsmessig snitt på duene på NBFs 
landsutstilling 2010. Det er selvfølgelig 
ønskelig med større deltakelse i 
klassene der det stilles flygekrav, som i 
klasse 2 og 3. Interessen for åpen 
klasse er absolutt tilstede. Kanskje dette 
kan bli er fast innslag på NBFs 
landsutstillinger? 
 

 
En av de store premiesankerne under 
landsutstillingen i 2010, Stein Thorsen, 
tar i mot premier både på vegne av seg 

selv og sin forening, BF 
Vesta 
 
Den flotte 
utstillingssløyfa som ble 
tildelt premietagerne i de 
ulike klassene. 
 
 
 

 

NBF Landsutstilling 2010 – Sola/ Stavanger  
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Norges Brevdueforbund avholdt sitt 
98 årsmøte på Quality Airport Hotell 
Sola, Stavanger fra kl. 11 til kl. 16.30, 
den 30. januar 2010. President Frode 
Brakstad ledet møte etter følgende 
dagsorden:  
1. Presidenten åpner møtet. 
2. Opprop og konstatering av 
stemmetall. 
4. Årsberetning ved sekretær. 
 5. Innkomne forslag og skriv. 
Herunder budsjett for 2010. 
6. Styrets forslag til valgstyre i NBF 
for 2010. 
7. Valg av styre og revisorer for 2010 
ved valgkomiteen. (Sak 7 ble ledet av 
valgkomiteens leder, Arvid Myreng.) 
8. Valg av revisor og 
revisorsuppleant til SBU 2010-2011. 
9.  Møtested for Representantskaps-
møte og Landsutstilling 2010. 
                           
1. President Frode Brakstad åpnet 
møtet og ønsket delegatene 
velkommen. En spesiell velkomsthilsen 
til vår danske gjest, Formand i DdB, Erik 
Dybdahl. Bård Kolltveit, gr.5, Gunnar 
Wilskog og Finn Johansen, gr.7 ble 
minnet med 1 minutts stillhet.                                                                                                                                                     
 
2. Opprop av representanter og 
konstatering av stemmetall ga følgende 
resultat: (Gruppe, navn på 
representanter, antall medlemmer 2010, 
antall stemmer). 
Gruppe 1,  Marianne Walente og Snorre 
Lindberg , 53 medlemmer, 5 stemmer. 
Gruppe 2, Steinar Thowsen og Arvid 
Myreng,  20 medlemmer, 2 stemmer. 
Gruppe 3, Terje Hjelmaas og Steinar 
Berntsen, 32 medlemmer, 3 stemmer. 
Gruppe 5,  Ragnar Lyssand, 43 
medlemmer, 4 stemmer. 
Gruppe 6, Stein Thorsen, 72 
medlemmer, 7 stemmer. 
Gruppe 7, Fullmakt til Per-Kristian 
Hansen, 35 medlemmer, 4 stemmer 
Gruppe 8, Ingvar Kluge, 30 medlemmer, 
3 stemmer. 
Gruppe 9,  Knut Austrheim og Jan Inge 
Våge, 24 medlemmer, 2 stemmer. 
Gruppe 11, Fullmakt til gruppe 2, 12 
medlemmer, 1 stemme 
Gruppe 14, Martin Sævareid, 17 
medlemmer, 2 stemmer. 
Stavanger og Omegn Brevdueforening, 
Rolf Helge Aspen og Helge Seldal, 17 
medlemmer, 2 stemmer 
Til sammen 35 stemmer 
Gr.11 hadde gitt Gr.2 fullmakter til å 
stemme for sine forslag. Medlemsmøte i 
gr.7 hadde gitt Per-Kristian Hansen  
fullmakt til å stemme for eller imot  
forslag som var vedtatt i gruppe 7. Et 
forslag måtte ha minst 18 stemmer for å 
bli vedtatt. 

 
 
3. Regnskap 2009. Kasserer gikk 
igjennom resultatregnskap og 
hovedregnskap . Det var blitt 18 færre 
medlemmer i 2009 som samlet  ga 422 
medlemmer. Revisjonsrapport forelå 
først samme dag som repr.møte ble 
avholdt. Revisorene sier i sin rapport:  ”I 
år har vi ikke gjennomgått alle bilag, kun 
stikkprøver. Det ikke funnet feil eller 
annet av en karakter som er i strid med 
tidligere praksis. Det er gjort positive 
grep som reduserer utgifter.”  Det ble av 
revisorene påpekt et avvik på for lite 
innbetalt kontingent fra gruppe 6 på kr 
2265,-. Nærmere gjennomgang av dette 
ble bekreftet av kasserer, og ble lagt til 
som inntekt og reduserte underskuddet 
tilsvarende. Resultatregnskap og 
hovedregnskap for 2009 ble med denne 
rettelse, enstemmig godkjent og 
vedlegges protokollen. Revisorene 
hevdet at NBF ikke var i mål i sitt 
økonomiske regelverk i forhold dekning 
av merutgifter, reiser osv. Representant-
skapet nedsatte et utvalg som skulle se 
på dette sammen med revisorene. 
Kasserer Torleif Asheim skulle lede 
utvalget og trekke inn medlemmer i 
utvalget etter eget skjønn.       
 
4. Årsberetning for 2009. ble med 
enkelte rettelser enstemmig godkjent og 
vedlegges protokollen.   
 
5. Innkomne forslag og skriv , herunder 
årsbudsjett for 2010. 
 
5.1. Orienteringssak. NBFs 
Dommerklubbs referat fra årsmøte 
14.11.09 med  aktivitetsplan, budsjett og 
årsberetning for 2010 ble fremlagt. 
Revisjonsrapport og regnskap 2010 
forelå ikke når styret drøftet saken.                     
Vedtak: Regnskap for 2009 og 
aktivetsplan 2010 for NBFs 
Dommerklubb tas til orientering. 
Tilskudd på kr 0,50 per solgt fotring i 
2010 er innarbeidet i  forslag til budsjett 
for NBF i 2010.  
 
5.2. NBFs Dommerklubb hadde sendt 
inn følgende forslag til Årsmøte i NBF 
gjennom NBFs styre:  
”Dommerklubben bør selv få rett til å 
legge fram forslag til medlemmene for 
avstemning på representantskapet i 
NBF på lik linje med det gruppene har. 
For dommerklubbens vedkommende 
gjelder dette forslag tilknyttet 
dommerklubbens aktiviteter og i 
dommersaker.”  
NBF-Styrets forklaring i forhold til vedtak 
i Representantskapet i 2002, NBFs 
vedtekter og NBFs Dommerklbubbs 
vedtekter: 
 

 
 
1. Etter NBFs vedtekter er det bare 
gruppene i NBF som har direkte 
forslagsrett til Representantskapet. 
NBFs vedtekter bygger på et 
grunnprinsipp med et representantskap 
som representerer gruppene i NBF. 
Styret i NBF er direkte underlagt 
Representantskapet og forbereder saker 
til representantskapsmøte og 
gjennomfører vedtak med ansvar 
overfor Representantskapet.    
2. Etter NBFs Dommerklubbs vedtekter 
av 2002 er NBFs Dommerklubb 
underlagt NBFs styre og kan kun 
komme med forslag i dommer og 
utstillingssaker gjennom NBFs styre.    
Styret i NBF foreslo følgende forståelse 
av NBFs Dommerklubbs vedtekter § 2. 
NBFs Dommerklubb kan legge fram 
forslag til Representantskapet gjennom 
styret i NBF på samme måte som 
gruppene legger fram forslag til 
Representantskapsmøte. Det kan 
foreslås saker tilknyttet Dommer-
klubbens aktiviteter og må være i tråd 
med dommerklubbens vedtekter og 
NBFs utstillingsreglement eller forslag til 
endring av disse. Styrets forslag ble 
enstemmig vedtatt og legges inn som 
vedtektsforklaring til § 2 B i  Dommer-
klubbens vedtekter.  
 
5.3 Gruppe 7 foreslo: Formannsmøtet i 
framtiden avholdes på en dag og antall 
informasjonssaker reduseres. 
Begrunnelse: På grunn av økonomiske 
og tidsmessige grunner, redusere 
gruppenes og NBFs utgifter og få økt 
deltagelse fra flere grupper 
på Formannsmøtene. Styret i NBF med 
støtte fra Formannsmøte gikk i mot 
gruppe 7s forslag. Begrunnelse: I NBFs 
vedtekter § 13 står det utfyllende om når 
Formannsmøte skal avholdes og hvilken 
hensikt og hvilket innhold dette møte 
skal ha: ”Det avholdes hvert år i løpet av 
oktober måned et møte med alle 
gruppeformennene for å tilrettelegge 
neste års kappflyvninger , og for å 
forberede saker til representant-
skapsmøte. Formannsmøte er 
rådgivende organ for NBFs grupper, 
styret og representantskapsmøte.”  
Styret i NBF ser på Formannsmøte som 
NBFs viktigste forum for drøftinger 
mellom gruppene og NBFs styre i alt 
som har med gruppenes kappflygnings-
planer, transportsamarbeid og NBFs 
drift å gjøre for det følgende år. Det kan 
være mye tid og penger å spare på at 
disse forberedelsene er gode og at man 
kan møtes til både meningsutveksling 
om utviklingen i brevduesporten og 
sosialt samvær for å knytte bånd over 
gruppegrensene. I tillegg til gruppene får 
redaktørene, NBFs Dommerklubb og 

Referat fra NBFs representantskapsmøte 2010 
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øvrige som har spesialoppgaver i NBF 
muligheter til å fremføre sine tanker som 
kan bringe hjem til gruppenes 
medlemmer. Styret i NBF vil selvfølgelig 
se på mulighetene for mindre bruk av tid 
på informasjon på selve møtet og 
rimeligste reise og oppholdsutgifter, 
men å få Formannsmøte avviklet på en 
dag ser verken styret i NBF eller 
Formannsmøtet 09 muligheter for.   
Gr.7s forslag fikk 9 stemmer og falt da 
det var 26 stemmer imot.  
 
5.4. Gr.7 foreslo: Fra og med 2010 kan 
det søkes om dispensasjon fra NBF’s 
vedtektskommentarer i § 2 B angående 
aldersgrense for junior nedad til 6 år. 
Gruppene retter søknad om dette til 
NBF for medlemmet. Setningen i NBFs 
vedtektskommentarer § 2 B foreslås slik 
”Med junior menes ett eller flere 
medlemmer som minst fyller 10 år i det 
aktuelle kalenderåret, og som ikke har 
fylt 18 år den 1.1 det aktuelle år. 
Gruppene kan søke om dispensasjon til 
NBFs styre for medlemmet, begrenset 
nedad til det år medlemmet fyller 6 år”. 
(Nytt tillegg i kursiv ) Styret i medhold av 
flertallet på Formannsmøte støttet 
gruppe 7s forslag som ble vedtatt med 
32 stemmer mot 3 stemmer.  
 
5.5 Gr.6 foreslag om nytt mesterskap i 
NBF kalt ”Supersprint” med slipp med 
gjennomsnitt på 45 km, ble trukket.    
 
5.6 Styret i NBF foreslo: 
Kl.19. NBFs Derby for ettåringer og 
Kl.20 Derby for ungduer i NBFs 
premieringslplaner sløyfes fra og meed 
2010. Forslaget ble vedtatt med 32 
stemmer. Det ble avgitt 3 stemmer mot 
forslaget. 
 
5.7. Styret foreslo følgende som ble 
vedtatt mot 3 stemmer: Da vedtaket 
gjelder for forståelsen og gjennomføring 
av slipp 2010 i henhold til 
slippreglementets punkt 8 b) gjengis 
dette i sin helhet fra møte i 
representantskapsmøte og sendes 
gruppene før slippsesongen. Tidligere 
regel i slippreglementet punkt B 8 
angående transport av duer til 
kappflygning beholdes. Grupper kan 
søke om dispensasjon til NBFs styre fra 
denne regel i henhold til de forslag som 
det ikke var tid til å behandle på 
repr.møte  i 2009.  Gruppene kan også 
søke om dipensasjon i henhold til egne 
bruk av egne rutiner som ikke er nevnt i 
forslaget fra 2009. NBF sender ut 
retningslinjene til alle aktive grupper  
som grunnlag for slike dispensasjons-
søknader. Punkt B 8 uten endringer fra 
2008 som gjelder for 2010 er som 
følger: 

”All transport av duer til kappflygning får 
ikke utføres av medlem alene som selv 
deltar i slippet. Ved transport av duer til 
samlingsplass kan det være et medlem 
som frakter duene alene, hvis alle luker 
på slippmateriellet, også vanningsluker 
er plombert med nummererte plomber. ” 
Begrunnelse: Styret foreslslo i 2009 
endringer i NBFs slippreglement, men 
alle punkter ble ikke ferdig behandlet og 
ble utsett til Representantskapsmøte 
2010.  Det gjenstående var i hovedsak 
knyttet til transport av duer til 
samlingsplass og oppslippsplass. Det 
har ikke som forutsatt vært noen 
diskusjoner om forslagene verken på 
Formannsmøte eller med innspill fra 
gruppene i perioden. Styret vedtok 
derfor i siste styremøte å foreslå og 
beholde de tidligere formuleringene når 
det gjelder dette og bruke tidligere 
forslag av 2009 som grunnlag for 
dispensasjonssøknader for gjennom-
føring av kontroll under transport og 
oppslipp av duer i gruppene. Hensikten 
med forslaget er som for 2009 følgende: 
Å gi gruppene bedre muligheter til 
transportsystemer og oppslippsrutiner 
som er rimeligst mulig.  Samtidig er det 
viktig at kontrollen skjerpes for at 
korrekte resultater skal være sikret både 
for deltagerne, de som utfører tjenester 
og de som utfører kontrollarbeid i 
gruppene. Å lage regler hvor NBFs 
oppfølging og kontroll av gruppenes 
resultater styrkes ved innsending av 
kontrollmateriale av gruppene og 
tilbakemeldinger fra NBFs styre om 
eventuell godkjennelse av 
dispensajoner som senere kan innføres 
i reglementet som regel for kommende 
år. 
 
5.8. Styret i NBF foreslo følgende:  Det 
opprettes en ny medlemskategori kalt 
Støttemedlem. Et Støttemedlem kan 
være medlem av en annen forening enn 
den foreningen som vedkommende 
betaler kontingent til,  i en av de 
ordinære kontingentkategorier. Et støtte-
medlem mottar Norsk Tidsskrift for 
Brevduesport men kan ikke delta på 
slipp og utstillinger, kan ikke kjøpe 
ringer og har ikke stemmerett i forening, 
gruppe eller NBF uten gjennom en av 
de øvrige medlemskategorier.  Styret i 
NBF ble etter utsatt sak fra 
Representantskapsmøte 2009 om 
”dobbeltmedlemskap” bedt om å 
diskutere saken  og legge fram et 
forslag til diskusjon på  Formannsmøte. 
Formannsmøte støttet forslaget om 
innføring av Støttemedlemskap i NBF 
etter de prinsippet som 
representantskapet i 2009 la til grunn.  
Tillegg i § 2 b i NBFs vedtekts-
kommentarer ble foreslått med følgende 
ordlyd: 

Medlemmer kan være tilsluttet 
foreningene i NBF som aktiv senior, 
junior eller passiv. En person/et 
kompaniskap kan kun være 
medlem(mer) i en forening/en gruppe.  
Tillegg: Foreninger kan også ta inn 
Støttedlemmer som har medlemskap i 
andre foreninger eller grupper. Et 
Støttemedlem mottar NBFs Tidsskrift for 
Brevduesport, men kan ikke delta på 
slipp og utstillinger, kan ikke kjøpe 
ringer og har ikke stemmerett i forening, 
gruppe eller NBF.  
 
5.9.  Styret i NBF foreslo:  
Det utgis 7 nummer av Norsk Tidsskrift 
for brevduesport. Ringliste i 2010 går ut, 
men pliktig informasjon til medlemmene 
etter vedtekter og slippreglement utgis i 
mars 2010 sammen med informasjon 
om gruppenes og foreningenes tildelte 
ringnumre for året. Ringfordelingsliste til 
enkeltmedlemmer legges ut på NBFs 
WEB-side som i tidligere år og kopieres 
av de enkelte grupper og foreninger til 
informasjon for sine medlemmer. I sin 
begrunnelse la styret vekt på at 
medlemstallet hadde sunket de siste 
årene og dermed inntektsgrunnlaget og 
ønsket å styrke budsjettet ved å 
redusere utgiftene til trykking, 
adressering og porto med samlet ca 
14000 kr. Flere grupper var imot at 
Ringlista skulle gå ut: Gr.7 ville beholde 
den slik den er i dag og oppfordret til 
ytterligere økonomisering av trykking og 
distribusjon. Gr.2 var også imot at 
Ringlista skulle tas bort og ville heller ta 
bort resultatnummeret hvis det skulle 
spares. Det ble da diskutert om 
budsjettet kunne styrkes på en annen 
måte. Det ble foreslått at man behandlet 
Budsjettet for 2010 før endelig vedtak i 
sak. 5.9 ble fattet.  
 
5.10 Herunder ble sak 5.9 behandlet 
først, og ble endret ved å ta 8000 kr fra 
”Fond for medlemsfremmende tiltak”, 
3000 kr fra avskrivnger og 3000 fra 
beregnet overskudd 2010, for å dekke 
opp 14000 kr til utgivelse av 8 nummer 
av tidsskriftet for 2010. Styret i NBF 
trakk sitt forslag og det ble enstemmig 
vedtatt å utgi 8 nummer av tidsskrift 
deriblant Ringlista i 2010.  
Styrets endrede forslag til budsjett 2010 
ble enstemmig vedtatt. Vedlegges 
protokollen 
 
6. Styrets forslag til valgkomitè for 2009.  
Leder: Arvid Myreng, gruppe 2, gjenvalg 
Nestleder: J I Våge, gruppe 9, gjenvalg 
Medlem:R Jørgensen,gruppe , gjenvalg 
1.vara: Stein Thorsen, gruppe 6, ny 
2.vara: R I Johnsen, gruppe 6, gjenvalg 
3.vara: S Thowsen, gruppe 2, gjenvalg 
Alle i valgkomiteen 2009 har sagt seg 
villig til gjenvalg for 2010 unntatt Eivind 
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Aasland. Styrets forslag er sendt ut til 
høring i gruppene og ingen grupper har 
svart eller foreslått eller sendt inn forslag 
på representant i stedet for Aasland. 
Styret innstiller Stein Thorsen, gruppe 6 
i stedet for Eivind Aasland. Enstemmig 
vedtatt.   
 
7. Valg av styre og revisorer i NBF for 
2010. 
Valgkomiteens innstilling: 
President: Frode Brakstad: Gruppe 16 
Sekretær:Per-Kristian Hansen,Gruppe 7 
Kasserer: Torleif Asheim, Gruppe 8 
PR-leder: Jonny Olsen, Gruppe 5 
Styremedlem:Ragnar Lyssand,Gruppe 5 
Revisor: Roy Bøe, Gruppe 6 
Revisor: John E. Solheim,  Gruppe 6 
Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 
Valgkomiteens arbeid:  
På forespørsel fra valgkomiteen 
meddelte hele styret at de var villige til å 
ta gjenvalg. Revisorene meldte at de 
ikke ønsket gjenvalg. Gruppene ble 
informert om dette, og invitert til å 
komme med forslag. Følgende forslag 
hadde kommet inn til Valgkomiteens 
formann, Arvid Myreng: Gjenvalg på 
hele styret. I tillegg foreslår man 
gjenvalg av revisorene. Valgkomiteens 
Formann har etter dette vært i kontakt 
med Roy Bøe og John E. Solheim, og 
begge bekrefter at de likevel er villige til 
å ta gjenvalg. Valgkomiteens forslag ble 
enstemmig vedtatt  
 
8. Valg av revisor og revisorsuppleant til 
SBU-regnskapene for 2010-2012. 
Forslag: Gjenvalg på Torleif Asheim.  
Revisorsuppleant Tom Corneliussen. 
Enstemmig vedtatt.   
 
9. Forslag til sted for representant-
skapsmøte og landsutstilling 2011.  
Ingen grupper eller foreninger hadde 
meldt seg og styret fikk fullmakter til å 
finne kandidater til å påta seg 
arrangementene i 2011 
 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen.  
Sekretær. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Styre og stell. Styret for 2009 har 
bestått av President Frode Brakstad, 
sekretær Per-Kristian Hansen , kasserer 
Torleif Asheim , PR-leder Jonny 
Heimark Olsen og styremedlem Ragnar 
Lyssand. Tom Corneliussen har for 
2008 og 2009 vært Vise-President og 
Per-Kristian Hansen sekretær i 
Skandinavisk Brevdueunion. Frode 
Brakstad har vært kontaktmann til 
Mattilsynet og NBFs representant til 
styret i NBFs Dommerklubb. I 
brevdueolympiaden i Dortmund i 
Tyskland var våre offisielle 
representanter Tom Corneliussen og 
Jonny Heimark Olsen. Tom og Jonny 
presenterte brevdueolympiaden med 
tekst og bilder i vårt tidsskrift på en 
utmerket måte. Vår nyvalgte President 
Frode Brakstad representerte NBF på 
DdBs årsmøte. Redaktør for Norsk 
Tidsskrift for brevduesport har vært Lars 
Corneliussen og Jonny Heimark Olsen 
har vært WEB-redaktør for NBFs 
hjemmeside.  Øystein Knive har ved 
siden av å være NBFs 
utregningskontakt også vært ansvarlig 
for NBFs nye oppmålingsprogram.                     
 
NBFs 98. Årsmøte med festaften ble 
avholdt på Grand Terminus Hotel i 
Bergen den 31januar 2009. Under 
festen fikk NBF overrakt gave av våre 
æresgjester fra DdB, Brian Madsen med 
sin kone Solveig. Kurt Schultz, 
Haugesund BF, gr.9, Ragnar Lyssand, 
Os BK, gr.5, Øystein Knive , Larvik, 
gr.16 og Sven B. Rosager-Hansen, 
Danmark fikk NBFs Hedersmedalje for 
sin innsats for norsk brevduesport, både 
lokalt og nasjonalt.  
 
Representantskapet: Det ble vedtatt 
viktige endringer i NBFs slippreglement 
for å få dette i samsvar med nye 
registreringssystemer og krav til kontroll 
i gruppene. Da tiden ikke strakk til måtte 
punktene om transport til oppslippsted 
og samlingsplass utsettes til 2010. 
Saken om dobbeltmedlemskap etter § 2 
B i NBFs vedtektskommentarer ble også 
utsatt til 2010 og skulle etter vurdering 
av styret i NBF, legges fram som forslag 
på formannsmøte høsten 2008. Gr.2s 
forslag om dispensasjon etter søknad 
på minst 5 deltagende slag fra 
slippreglementets krav på minst 6 
slag,ble enstemmig vedtatt. Styrets 
budsjettforslag for 2009 ble enstemmig 
vedtatt. Da Tom Corneliussen ikke 
ønsket gjenvalg foreslo valgkomiteen 
Frode Brakstad, gr.16 som ny president 
og Ragnar Lyssand, gr.5 som 
styremedlem etter Frode Brakstad.  
Dette  ble   enstemmig  vedtatt  sammen 

 
 
 
med gjenvalg på Torleif Asheim som 
kasserer og  Jonny Olsen som PR-
leder. Valgkomiteens forslag til gjenvalg 
på Per-Kristian Hansen som sekretær 
ble satt opp mot benkeforslag fra gr.3 på 
Marianne Walente i gr.1. Per-Kristian 
Hansen ble valgt med 23 stemmer mot 
12 stemmer avgitt for Marianne 
Walente. Da Ragnar Lyssand ble valgt 
som styremedlem i NBF, måtte styret i 
NBF trekke han fra sitt forslag til 
valgkomitè. Representantskapet foreslo 
i stedet Steinar Thowsen, gr.2 og 
sammen med de øvrige i styrets forslag 
til valgkomitè, ble alle valgt ensstemmig.    
Årsberetning og  regnskapene for 2008 
og budsjettforslag for 2009 ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Det har vært avholdt 8 styremøter og 
1 Formannsmøte i 2009. 6 av 
styremøtene er avholdt ved hjelp av 
telefonsamband over internett, såkalte 
SKYPE-møter. Styrets arbeid under 
ledelse av Frode Brakstad har fungert 
godt med fruktbare diskusjoner og stor 
delaktighet av samtlige i NBF-styret i de 
fattede vedtak. På sitt første styremøte 
15. mars  behandlet styret i NBF et 
forslag fra gr.1 fra Formannsmøte året 
før om ”Nasjonal innsats for å bedre 
rekruttering, bibehold og utvikling av 
aktive medlemmer og godt 
kameratskap.”       Styret vedtok et 
rekrutteringsprogram med innføring av 
medlemskontakt i gruppene som ble 
sendt gruppene for tilbakemelding og 
gjennomføring. PR-leder Jonny H. 
Olsen skulle lede arbeidet og sendte ut 
nødvendig informasjon til gruppene, 
men få eller ingen grupper har svart på 
henvendelsen. Styret vedtok også en 
strategiplan som skulle fungere over 
flere år og vil sammen med 
rekrutteringsprogrammet og innføring av 
medlemskontakter i gruppene arbeide 
videre med disse spørsmål i 2010. På 
Representantskapsmøte var det ingen 
grupper/foreninger som ville påta seg 
arrangementet av repr.møte og 
Landsutstilling i 2010. Styret sendte 
anmodning til bestemte grupper uten å 
få positive svar. Til slutt ble det sendt ut 
en ny generell anmodning til alle 
grupper og foreninger og NBF fikk ett 
positivt svar: Styret besluttet derfor på 
sitt møte 15 juni å tildele Stavanger og 
Omegn Brevdueklubb arrangementet av 
repr.møte og Landsutstilling i 2010. 
Utenom styremøtene er det per e-mail 
mellom styremedlemmene behandlet 
flere dispensasjonsøknader i gruppenes  
kappflygningsprogram i tråd med 
tidligere års rutiner. Rovfuglplagen har 
skapt store problemer både ved slagene 

Årsberetning for NBF 2009 
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og på flygningene. Verst på Vestlandet 
og problemtfylt på Østlandet og 
Sørlandet. Dette har ført til ønske om å 
prøve nye slippsteder på havet og 
oppdeling av grupper for å unngå 
flygninger over land langs kysten. I 
oktober 2009 har styret i NBF godkjent 
en ny gruppe i Bergen som ønsker å 
slippe duer fra vest og som har fått  
betegnelsen gr.17 av NBF. I desember 
vedtok styret en dispensajon for deling 
av gr.3 for 2010. Ny gruppe blir Arendal 
og Grimstad BF med betegnelsen gr.13 
av NBF.  BF Lyn fortsetter som gr.3 av 
NBF. Stavanger og Omegn 
Brevdueklubb har i 2 år vært direkte 
tilsluttet forening i NBF og har da ikke 
rett til å fly om NBFs premier. Etter 
søknad har NBF godkjent SOB som 
gr.18 fra 2010.   
 
Formannsmøte 2009 ble ledet av NBF-
Presidenten planmessig og med 
bevisste tidsrammer for hver sak ble alle 
saker på dagsorden ferdig innen møtets 
fastsatte avslutning på søndag.  
Formannsmøtets intensjoner med 
drøfting av saker på forhånd som 
rettledning for styret og gruppene var 
vellykket. Viktige grupper for felles  
kappflygningsplaner og samarbeid om 
transport var savnet på møtet , men de 
som var der, gjorde et godt arbeid seg 
imellom for gode flygeplaner neste år.  
 
Veterinærsituasjonen. NBF og dens 
grupper har fått alle de nødvendige 
tillatelser for slipp i Norge, Sverige, 
Danmark og Tyskland i 2009. På grunn 
av et utbrudd av Newcastle Disease i en 
stor hønsebestning i Syd-Sverige i 
november 09 ble det ikke tillatt å innføre 
og slippe duer fra Sverige i 
søknadstiden for hjemføring av duer 
etter SBU-landskampen. NBF måtte 
meddele at det ikke ble norsk deltagelse 
i SBU-utstillingen i Åhus i Sverige i 
2010. Den angrepne hønsefarmen fikk 
alle høns avlivet og det er ikke påvist 
ND i Sverige etter det. Høsten 2009 har 
det også vært utbrudd av paramyxo i 
Tyskland og i 2 dueslag i Danmark på 
duer som ikke er vaksinert. Det er derfor 
viktigere enn noensinne at alle duer på 
slag som skal delta på kappflygninger er 
vaksinert mot paramyxo og at gruppene 
sender inn til NBF oversikt på hvilke 
slag og duer som er vaksinert til det 
lokale Mattilsynet og NBF for dette til 
riktig tid.         
 
Gruppenes valg av medarbeidere innen 
kontroll og slipprutiner må forbedres og 
følges opp med innsending av oversikter 
som er pålagt gruppene etter vedtak og 
slippreglement. Nye utregnere, 
vaksinasjonsansvarlige og  tidsskrift-
kontakter må få klare instrukser om 

frister og krav til innhold og 
dokumentasjon. Medlemskontakter i 
hver forening/gruppe må utnevnes og 
rekrutteringsprogrammet må gjennom-
føres slik at vi igjen kan få økt vårt 
medlemstall og skape et godt sosialt 
miljø i grupper og foreninger i NBF.  
 
Resultater 2009 
Landsutstilling  ble avholdt på 
Nordnes Samfunnshus i Bergen med 
bedømmelse av de 3 dommerne; Helge 
A. Fjelltun, Hugo Rasmussen og Gunnar 
Hatlelid. Yngvar Røstad, gr.7 ble Grand 
Prix-vinner med vinneren av 
unghannklassen og 94,5 poeng. 
Walente & Lindberg,  gr.1  vant hanner 
og Jan Lindberg for hunner i 
sportsklassen. Harald Ellefsen, gr.1 og 
Jorun & Tormod Fjellheim, gr.7  vant 
henholdsvis ettårige hanner og ettårige 
hunner. Knut Austrheim, gr.9  vant 
hunner ungduer og hans datter Inger 
Lise vant tilsvarende ungdueklasser for 
junior. Stein Thorsen, gr.6 vant åpen 
klasse hanner og Kjell Ellefsen, gr.1 
tilsvarende i hunnklassen. Stein 
Thorsen fikk NBFs premie for beste 
hann og hunn. Kun beste due i hver 
klasse ble trykket i tidsskift slik 
arrangøren hadde sendt inn. Hvis 
utstillinger fortsatt skal ha betydning for 
brevduesporten må NBFs 
utstillingsreglement følges hvor det 
kreves at 10% av deltagende duer i hver 
klasse på Landsutstillingen, trykkes i 
tidsskrift.    
  
VM 2009. Norge sendte som vanlig 25 
flotte ungduer fra norske mesterslag til 
Barenton Bugny i Frankrike.  Duene 
kom fra 8 ulike grupper og stor frivillig 
innsats fra en rekke medlemmer både i 
øst og vest gjorde at det kunne sendes 
flotte, vaksinerte unger med fly fra 
Gardermoen etter veterinærinspeksjon 
og innsamling hos Tom Corneliussen i 
Oslo. De norske duene var godt med i 
innledende slipp hvor duene kom i 
samlet flokk, men hadde sen inngang i 
forhold til de øvrige land. I finalen var 
det fortsatt med 8 norske duer, men kun 
1 kom på 20%-listen. Det var 9507-09 
tilhørende Asbjørn og Arne Knudsen i 
gr.7 som ble nr 27 av de 185 VM-duene 
som ble sluppet fra Poitiers 415 km. Det 
ga Norge en 17 plass i 
nasjonskonkurransen blant 23 
deltagende masjoner i alt. Vi må glede 
oss over innsatsen til våre svenske 
duevenner som hadde en seier på et 
innledende essdueslipp, fikk 9 pl. i 
nasjonskonkurransen og hadde 3 
essduer blant de 10 beste.  
 
I Skandinavisk  mesterskap hadde de 
norske grupper ikke nok slag (krav 10 
slag) i alle påmeldte SBU-slipp og fikk 

ingen plasseringer.  I SBUs 
langdistansemesterskap har NBFs 
grupper  ikke gjennomført nok langslipp 
for å telle med blant de beste i SBU.  
I ungduelandskampen i SBU i Larvik ble 
SBU-finalen fra Dokka vunnet av Steinar 
Thowsen, gr.2   med Thow Møller, gr.16 
på 9.pl og Ragnar Johansen, gr.7 på 14 
plass. I Essduekonkurransen for 
ungduer ble Thow Møller nr.7 og 
Ragnar Johansen nr.9. Larvik og 
Telemark Brevdueforening gjennomførte 
SBU-landskampen på en flott måte og 
har all ære av både landskampen og 
One Loft Race med duer fra hele landet.  
 
Norske Mesterskap 2009. 
Årets norgesmestere / kongepokalvinner 
er Marianne Walente og Snorre 
Lindberg Oslo BK, gr.1. De har dominert 
også med sine plasseringer i de øvrige 
klasser i NBF som bare få har greid 
tidligere som Mellomdistansemestere og 
Sprinmestere og nr. 2 i kortdistanse-
mesterskapet. En annen størrelse som 
gjennom mange år har gjort seg 
bemerket i norsk brevduesport, er Jarluf 
Lomeland fra gr.8.  Dette år er han 
Kortdistanesemester og nr 2 i NM og nr 
3 i både MD og  Ettåringsmesterskapet. 
I Årets Sprinter har han 5 duer med 
blant de 12 beste og deriblant nr 2 og 3. 
Blant Esshannene på Vestlandet har 
han 8 av de 14 beste deriblant nr. 1, 2, 4 
og 5. Jarluf har 5 Esshuer blant de 14 
beste hvorav nr. 1 og 3. 
Langdistansemester og vinner av C.S. 
Pettersens Minnepremie er Jan 
Johansen, Fredrikstad BF, gr.7. Her har 
hans langflygere som blir nr 3 og 4 i 
Esshannene på Østlandet vært med å 
zoome inn mesterskapet. Kjell 
Haldorsen fra gr.6 i Bergen blir 
ettåringsmester og forsvarer gr.6s rike 
tradisjoner i en vanskelig sesong hvor 
rovfuglene har skapt store problemer for 
utøverne i Bergen. Slaget Krogsæther i 
gr.14 blir ungduemestre, blir nr 2 i 
ettåringsmesterskapet og har mange 
duer med i Årets sprintere og blant 
essduene på Vestlandet. Herlof G. 
Herlofsen i gr.3 har Årets sprinter og har 
6 sprintere blant de 15 beste. Herlof har 
også 4 esshunner på Ø/S derav en 5 pl. 
og er nr 4 i KD. Årets rekruttmester er 
Dirk Gebert i gr.8 som også har en 3 
plass i Ungduemesterskapet og har 8 
plasseringer av de 20 beste essduer 
blant ungduene derav nr 1 og 2. 
Dessverre er det få juniorer som 
konkurrerer om NBFs premier dette år. 
Det er kun Christer Røstad, gr.7 som 
har som har en premie å hente for 
voksne duer i Årets sprinter for en 
junior.I ungduemesterskapet for junior er 
Joachim Nilsen nr.1 og Mathias& 
Matilde Corneliussen nr.2 begge fra 
gr.1. Håper vi her ser en ny generasjon 
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av brevdueinteresserte i Corneliussen-
familien.  
 
NBFs Dommerklubb.  
Har dømt på 4 gruppeutstillinger hvor 5 
grupper har deltatt med i alt 340 duer. 
Det er det laveste antall bedømte duer 
siden Dommerklubben startet. Til 
Landsutstillingen i Bergen var det 
påmeldt 250 duer som var flere enn året 
før. Det var mange duer påmeldt til en 
åpen klasse for duer som var 2 år og 
eldre. Det meldes om god økonomi 
takket være tilskuddet fra NBF på kr 
0,50 per solgt ring.  
 
Medlemstallet i 2009 minsker med 18 
og er ved slutten av året 422. Det blir 
også i 2009 flere passive på bekostning 
av antall aktive. Et arbeid er satt i gang 
for å aktivisere passive medlemmer til 
igjen å bli aktivt med på 
kappflygningene. Det må også 
oppmuntres til å delta i klubbarbeidet og 
være med på innsetting og 
transportarbeid slik at de passive er 
med aktivt selv om de ikke lenger har 
anledning til å ha duer. Kanskje er 
kompaniskap en mulighet for passive til 
å bli aktive deltagere også på 
flygningene ? 
 
NBFs og gruppenes oppgaver 
fortsetter å øke og med færre 
medlemmer til å gjøre flere oppgaver 
må det bli en bedre arbeidsfordeling i 
gruppene slik at ikke noen få må gjøre 
alt. En viktig oppgave for ledelsen i 
klubber og grupper blir derfor å fordele 
oppgavene slik at alle får en glede av 
sporten både konkurransemessig og 
sosialt. I NBF er et passivt medlem kun 
et medlem som ikke deltar om NBFs 
premier, men har ellers fulle rettigheter 
og plikter i arbeidet i klubb og gruppe.  
 
Økonomi. På grunn av færre 
medlemmer i 2009 har det kommet inn 
ca 7000 kr mindre i medlemskontingent i 
forhold til budsjett. Fotringene har blitt 
dyrere i innkjøp på grunn av høy kurs på 
Euro i begynnelsen av 2009 , 
renteintektene går ned på grunn av 
lavere rentefot, men rekvisitasalg øker 
med ca 3000 kr. Når det gjelder salg av 
El-chip og el-ringer har det vært 
foruroligende lite salg av chip til Tauris, 
men chip til Unikon-anlegg står for 
mesteparten av salget slik at det på 
denne posten har kommet inn 10000 kr 
mindre enn budsjettert. Inntektene har 
på denne måten blitt blitt 18000 kr 
mindre enn budsjetter i 2009. 
Tidsskriftet koster ca 1400 kr mer enn 
budsjettert. Det er innspart ca 17000 kr 
ved å avholde styremøter per telefon og 
på representasjon slik at samlet 

merutgift  i 2009 i forhold til budsjett er 
ca 5000 kr.  
Styret har i løpet av året vurdert 
revisorenes påpekninger og redusert de 
administrative utgiftene vesentlig i 
forhold til budsjett når inntektene som 
kom i begynnelsen av året sviktet .  
 
PR for Brevduesporten.  
Utadrettet PR for brevduesporten har 
gått gjennom NBFs hjemmeside. Det er 
fortsatt mange grupper som ikke 
benytter anledningen til å benytte 
tilbudet om en egen informasjonsside 
for sin gruppe og annonsering går per e-
mail i stedet for gjennom tidsskrift og vår 
WEB-side.       På grunn av info på 
hjemmesiden kommer mange 
henvendelser til NBF, men det gir få 
aktive medlemmer og mange kortvarige 
medlemskap. PR for å få flere aktive og 
passive medlemmer bør gå gjennom 
gruppene og NBFs styre ønsker derfor å 
videreutvikle en strategiplan med 
rekrutteringsprogram som ved hjelp av 
medlemskontaktene i gruppene bruke 
det foreslåtte ”Fondet for 
medlemsfremmende tiltak”. Her vil 
gruppene i samarbeid med NBFs PR-
koordinator ha en god mulighet til 
konstruktivt PR-arbeid og 
medlemsverving i 2010.  
 
Tidsskrift. 
Vår redaktør Lars Corneliussen har 
utviklet vårt medlemsblad til et virkelig 
godt og leseverdig tidsskrift med gode 
bilder, god layout og interessante 
artikler og egne flotte intervjuer av 
medlemmer og mestre i NBF. Med mer 
stoff fra gruppene og 
tidsskriftkontaktene vil også utgivelsene 
bli mer regelmessige, lover redaktøren. 
Den 1. mai 2010 er 100 år siden første 
nummer av Norsk Tidsskrift for 
Brevduesport kom ut. Det vil redaktøren 
gjøre noe med.   
    
Framtidsutsikter. 
Medlemmene i NBF har fra de beste 
duestammer som er skapt gjennom 
bevisst avlsarbeid både i utland og 
innland. Norske brevdueholdere har 
gjennom flygninger og avl fått fram 
stammer som hevder seg både 
nasjonalt og internasjonalt. Dette er en 
ressurs som må ivaretas og 
videreutvikles på  tross av negative 
faktorer som gjør det vanskeligere å 
drive sporten. La oss først ta vare på 
dette gode utgangspunktet, de flotte 
duene våre, og så prøve å støtte 
hverandre i kampen mot rovfugl og 
tendensen til svikt i spesielt aktive 
medlemmer. Det er to årsaker som har 
sammenheng med hverandre som 
skaper problemer for fortsatt framgang 
for brevdueporten. Det er rovfuglplagen 

og medlemstallet i NBF. Det er lokalt i 
gruppene og distriktene det må finnes 
løsninger på denne vanskelige 
problemstilling. Gruppene prøver ut 
løsninger med sine flygeplaner i 2010. 
Grupper vil prøve ut slipp på og over sjø 
og hav, mindre flygning langs kysten og 
mer direkte til slagene i vedkommende 
gruppe. Ungdueslippene høsten 2009 
har vist at det på Østlandet har gått stort 
sett uten rovfuglangrep både sørfra og 
nordfra med slipp fra 100 til 200 km. 
Flere Østlandsgrupper prøver derfor om 
nordøstover over de svenske skoger 
kan være en farbar vei for å komme 
utenom falkens jaktområder.  
Har det varmere vinterklimaet de senere 
år vært med å øke bestanden av 
overvintrende trekkfugl og dermed skapt 
matforråd for økt falkebestand også i 
den kalde årstid ? Har den tøffe vinteren 
i 2009 endret dette bildet ? Det er flere 
spørsmål enn svar på disse 
problemene. Midt i denne rovfugl-
problematikken må vi ikke glemme at 
værforhold, solutbrudd, sterk 
sommervarme og kjølige morgener om 
våren også kan skape problemer for 
duenes evne til å orientere seg og finne 
veien hjem til slaget. Oppslipps-
ansvarlige i gruppene har en viktig jobb.   
Fortsatt fremgang for norsk 
brevduesport er betinget av godt 
kameratskap, samarbeid i og mellom 
gruppene og respekt for hverandres 
gode resultater. Lykke til med sesongen 
2010. 
 
Ved Protokollen: 
Per-Kristian Hansen, Sekretær NBF. 
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Peter Olesen fra Danmark holdt 
foredrag blant annet om hvordan man 
best kan fly med enkehunner. Peter 
Olesen var også auksjonarius for en flott 
brevdueauksjon senere på kvelden. 

 
Og NBF-medlemmene lytter interessant 
til hva foredragsholderen har å si. 

 
Så var det tid for auksjon, og 
auksjonskomiteen følger godt med på 
budene som kommer inn. 

  
Morgenen etter er det klart for NBFs 
premieutdeling for sesongen 2009. 
Organisator Rolf Helge Aspen i 
Stavanger og Omegn Brevdueforening 
setter opp skilt og ønsker velkommen. 

 
Premiesankerne Snorre & Marianne er 
selvfølgelig på plass til 
premieutdelingen. Premiene overrekkes 
av president Frode Brakstad. 

 
 

 
Tilstede var også langdistansekongen 
Jan Johansen fra Fredrikstad. 

Rekruttmester Dirk Gebert fra Jæren 
Brevdueforening tar imot premier. 

 
Dommerne som dømte landsutstillingen 
startet bedømmingen rett etter en tidlig 
frokost. Her bedømmer Tom 
Corneliussen en av utstillingsduene, og 
får hjelp fra dommersekretær Rolf 
Sunde. 

 
Dommer Hans Ulrik Jensen er også 
godt i gang med bedømmelsen. 

 
Dommer Kjell Ellefsen med sekretær. 
 

 
 

 
Aftenfesten kan begynne, og formannen 
i den arrangerende forening, Rolf Helge 
Aspen fra Stavanger og Omegn 
Brevdueforening, ønsker velkommen til 
festaften. 

 
President Frode Brakstad ønsker 
velkommen til NBFs årsfest og hever 
glasset til en skål. 

 
Formand for de danske 
brevdueforeninger, Erik Dydbahl, 
snakker varmt om det dansk-norske 
brevduevennskap. 

NBF-dagene på Sola januar 2010 i ord og bilder 
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Terje Hjelmaas og Nina Elin Haga fra 
Arendal og Grimstad Brevdueforening 
koser seg ved det feststemte bordet. 

 
Gunnar Hatlelid fra Os BK hever glasset 
sammen med sin kone. 

 
Noen av NBF-premiene deles også ut 
på årsfesten på kvelden, her premier til 
juniorene Mathias og Matilde 
Corneliussen. 

 
Flere premier blir det selvfølgelig også 
på norgesmesterne fra 2009, Snorre 
Lindberg og Marianne Walente. 

 
Krogsæther fra Sunnhordaland tar også 
imot premier med et smil. 
 
 
 
 

 
Her deles det ut hedersmedalje til Jonny 
Heimark Olsen fra Os BK. Jonny 
berømmes for sitt arbeid for fremme av 
brevduesporten, blant annet gjennom 
sitt verv som styremedlem i NBF. 

 
En lokal komiker fra Stavanger hadde et 
humoristisk innslag midt under 
festmiddagen. 

 
Herlof G. Herlofsen fra det blide Sørland 
holdt damenes tale. 

 
Tom Corneliussen, Oslo BK, takket for 
maten. 
 
 
 

 
OOOOAAH! OOOOAAH! OOOOOOAH! 

 
HURRA! Due-hurraet som vanlig ved 
Kjell Ellefsen, Bækkelaget BK. 

 
Så ble det dans med ”Sunde-Brothers”. 

 
Styremedlem i NBF-styret, Ragnar 
Lyssand, kan svinge. 

 
Hygge ved bordet, Krogsæther med 
følge. 

 
Juniorene M&M Corneliussen og Inger 
Lise Austreim sanker premier for sine 
utstillingsduer dagen etter festen. 
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Styret har hatt følgende sammensetning 
i toårsperioden: 
President. Hans Petterson, Sverige   
1.Visepresident Erik Dybdahl, Danmark 
2.Visepresident Tom Corneliussen, 
Norge  
Kasserer Erik Rasmussen, Danmark  
Sekretær Per-Kristian Hansen , Norge. 
 
2008 
Årsmøte i SBU ble avholdt den 8 februar 
2008 på Quality Resort Hotell i 
Kristiansand i Norge. Det ble ingen 
landskamp for utstillingsduer i 2008 da 
kravene fra det lokale norske Mattilsynet 
ikke var mulig å gjennomføre for de 
svenske duer. På årsmøte foreslo NBF 
nye distansekrav i Skandinavisk 
Mesterskap til h.h.v. 2x200 km, 2x300 
km og 1 x 400 km. Forslaget fikk støtte 
fra DdB under forutsetning av minst 10 
deltagende slag i forbund (alle)/ distrikt 
(SBF) / gruppe (NBF)/ flyveseksjoner 
(DdB). SBU tillater at ”Direkte anslutna 
föreningar” i SBF kan delta hvis de 
inngår i ett distrikt eller i en 
transportgruppe med felles premieliste 
med de distrikter som inngår i 
transportgruppen. SBU-møtet vedtok 
reduserte krav i SBU-landskampen for 
utstillingsduer med minst           800 
premiekilometer innen 20% av 
deltagende duer for hanner og 600 km 
for hunner.  Det har ikke vært 
veterinærmessige problemer med 
gjennomføringen av slipp- og 
transportplaner i de 3 SBU-land i 2008. 
Medlemstallet i de 3 SBU-land viser en 
økning på 100 medlemmer i DdB, 6 
medlemmer i NBF og en nedgang på 52 
medlemmer i SBF. Årets kappflyvninger 
viser i DdB en god sesong med gode 
hjemkomster og få utsettelser som gir 
mange duer på de etterfølgende 
flyvninger og en god flyveøkonomi for 
2008.        SBF melder også om gode 
flyvninger med noen unntak med flytting 
til andre stasjoner på grunn av dårlig 
vær. NBF sliter med rovfugl både rundt 
slagene og på kappflyvnigene. Verst er 
det med falk av en ny type på kystnære 
områder på Vestlandet, men også i 
kyststrøkene ellers i Norge har dette blitt 
et problem som fører til lite antall duer 
på kappflyvninger utover i sesongen og 
derav svak  flyveøkonomi. SBU-
resultatene  i  2008. DdBs utmerkede 
forretningsfører Bjarne Borresen i klubb 
227 blir Skandinavisk mester og DdB får 
de 12 beste i dette mesterskapet. 
Juniorene i Team Madsen fra DdB får 
beste juniorresultat i SBU. Det er 
foruroligende for rekrutteringen i Sverige 
og Norge at det ikke er  innmeldte 
juniorresultater fra verken Norge eller 
Sverige i 2008. 
 

 
 
 
Langdistansemester SBU blir 
Johansson&Steen og beste essdue har 
R. Kristiansson,  begge fra SBF. I SBU-
landskampen for ungduer i Larvik blir 
Norge beste nasjon. Arild Rønning, 
Norge vinner finalen og får beste 
essdue.  
 
 
2009  
Ingen veterinærmessige problemer i de 
3 SBU-land i flyvesesongen. Et utbrudd 
av Newcastle Disease på en hønsefarm 
i Skåne i november gjorde det umulig å 
søke og få svar i tide fra det norske 
Mattilsynet for deltagelse i SBU-
landskampen i 2010 og den måtte 
avlyses. Flyvesesongen har vært god 
for DdB, men melder om vanskelige 
slipp i Sverige. Både Sverige og Norge 
har problemer med både vær og rovfugl 
på oppslippstedene langs kysten, noe 
som også i 2009 gir seg utslag i avlyste 
slipp og få deltagende duer og slag 
utover sesongen. Selv om de 
magnetiske forstyrrelser fra solutbrudd 
har vært de laveste i tolvårs-syklusen, 
har det vært noen få men allikevel 
kraftige utbrudd i løpet av sommeren 
som kan ha skapt orienteringsproblemer 
for i de skandinaviske duer. 
Skandinavisk Mesterskap og SBUs 
langdistansemesterskap vinner 
Flemming Larsen fra 068. Lauge Bak i 
066 har SBUs beste Essdue med DAN 
06-06-0082 og DdB fyller alle 
premielistene i de 3 nevnte SBU-
klassene. Det er historisk og har aldri 
hent før i SBUs historie. I 
ungduelandskampen i Larvik vinner 
Danmark nasjonskonkurransen knepent 
foran det gode svenske laget. Steinar 
Thowsen, Norge vinner finalen fra 
Dokka på 200 km og 
Meldgård/Jeppesen  får beste essdue 
med DAN 070-09-1587 på hele 2999 
poeng av 3000 mulige på 3 flyvninger. 
Gösta Johansson og Bo Andersson, 
Sverige får delt 2 plass med 2996 poeng 
på sine duer. Pengepremiene til de 
beste fordeles i Euro som kan skape 
problemer når valutakursene forandrer 
seg sterkt fra vedtak fattes til beløpene 
skal deles ut.  SBU-duene i Larvik 
hadde noen problemer med tilvenningen 
til slaget, men etter korte treningsturer 
ble essdueflyvningene og  
finaleflyvningen flotte med gode 
hastigheter og jevne hjemkomster. SBF 
og NBF har deltatt i VM i Frankrike.med 
gode svenske resultater og med vinner i 
et av essdueslippene og 4., 9. og 10. 
plass blant de 10 av VMs kårede 
essduer.    
 
 
 

 
 
 
Økonomi for SBU 1.12.07- 30.11.09: 
SBU går i et underskudd på 10461 kr i 
perioden. Underskuddet skyldes i 
hovedsak at det er delt ut premier for 3 
år mot vanlig 2 år. Det ville uavhengig 
av det allikevel vært et underskudd på 
2561 kr i perioden. Det synkende 
medlemstall i NBF og SBF er sammen 
med lav kurs på NOK og SEK i perioden 
også en forklaring at utgiftene for tiden 
er større enn inntektene.  
 
Per-Kristian Hansen, SBU-sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra DdB: Erik Dybdahl, Peter Knudsen 
og Ole Nielsen.  
Fra SBF: Gösta Johansson, Hans 
Petterson og Viggo Elofsson.   
Fra NBF: Frode Brakstad og Tom 
Corneliussen,   
For SBU møtte : Kasserer Erik 
Rasmussen og sekretær Per-Kristian 
Hansen  
1. Skandinavisk Brevdueunions årsmøte 
ble avholdt fredag den 12. februar 2010 
fra kl. 18.00  til kl.20.00 på Åhusstrand 
Seaside Hotel i Åhus i Sverige.    
SBU - President Hans Petterson åpnet 
møtet og ønsket velkommen til 
skandinaviske duevenner og håpet på 
gode diskusjoner til det beste for 
brevduesporten i Norden.  
2. Samtlige fullmakter ble godkjent i tråd 
med representantene fra hvert land.  
3. Dagsorden ble enstemmig godkjent.   
4. Erik Dybdahl, DdB og Frode 
Brakstad, NBF ble valgt til 
protokollunderskrivere. 
(Justeringsmenn) 
5. Årsberetning 08-09 ble enstemmig 
godkjent. Vedlegges protokollen. 
6. Regnskap v/kasserer Erik 
Rasmussen for 08-09 var revidert av 
Poul E. Meulengracht, DdB, Torleif 
Asheim, NBF og Lennart Sörensson, 
SBF som meddelte at de ikke hadde 
noe å bemerke. Regnskapet var 
nøyaktig ført og oversiktelig satt opp. 
Regnskapet viste et underskudd på 
10461 DKK som i hovedsak kom av 
senere regnskapsavslutning som førte til 
at 3 års premietildeling var med  mot 
normalt 2 år. Revidert regnskap 
vedlegges protokollen. 
7. Styret ble bevilget ansvarsfrihet for 
perioden 08-09. 

Årsberetning for SBU 2008 - 2009 

Protokoll  

SBU-møte  

12.02. 2010 

Åhus, Sverige. 
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8. Flyveresultatene for 2008 og 2009 ble 
godkjent da ingen protester var innløpt.  
9. Innkomne forslag og skriv.  
Sak 9.1 Motion/Forslag fra Svenska 
Brevduveförbundet:  
9.1 a) SBF foreslo: Klass 1 och klass 2 
behålls  med endring av att förprickning 
av duvor slopas.  
DdB v/Erik Dybdahl ville ikke endre på 
förprickning/kryssing av duer. De kunne 
være med på at de 3 først innsatte duer 
til en flyvning var tellende, hvis 
förprickning/kryssing var glemt eller 
utelatt.  NBF v/Frode Brakstad støttet 
Erik Dybdahls synspunkter. 
Vedtak: Förprickning/kryssing/markering 
av 3 duer i SBU kl.1 og kl. 2 beholdes 
som nå med muligheter for å benytte de 
3 først innsatte duer som 
förprickade/kryssede/markerte når dette 
på forhånd ikke hadde funnet sted .    
Sak 9.1 b). SBF forelo: Reservedager 
markeres på tävlingsplan/slipplan.  
Tidligere SBU-vedtak fra 2006 var ”Når 
anmeldt slipp til SBU-premiering blir 
avlyst, kan nytt slipp anmeldes til sitt 
forbund før nytt slipp finner sted.”  
Vedtak: SBU beholder det nåværende 
system. SBF kan markere reservedager 
på sine tävlingsplaner. 
9.1 c). SBF foreslo: Essduer teller i 
anmeldte slipp både i SBUs kl.1 og kl.2.  
NBF v/Frode Brakstad foreslo at det i 
stedet opprettes en ny essdueklasse for 
langdistanse. Kl.4 Essduer hvor 
anmeldte slipp i SBUs kl.2. SBUs 
Langdistansemesterskap er tellende.  
Dette var alle 3 land enige i og er 
dermed ble det vedtatt.  
9.2  SBF foreslo: Gemensamma 
tävlingar med äldre duvor från ex. 
Hudiksvall i Sverige och ex.  Bremen 
eller Hannover i Tyskland.  Prislista 
diskuteres under SBU-møtet.  
Etter innledende diskusjoner hvor Viggo 
Elofsson, Gösta Johansson og Frode 
Brakstad  støttet  en felles SBU-flyvning 
med sonevis premiering. Fra hvilket sted 
og fra hvilket år var det ikke enighet om 
før DdB v/Erik Dybdahl kom med et 
gjennombrytende forslag for å prøve ut 
en fellesflygning allerede i 2010 med full 
gjennomføring i 2011.  
Forslaget kan sammenfattes punktvis 
slik:  
 
a). DdB har landsslipp utenfor de 
danske mesterskap den 26 juni og 
inviterer de 2 øvrige SBU-land til  denne 
fellesflyvning fra Gøttingen med 
oppslipp 26 juni.  
b). Transporten foretas ved at norske og 
svenske duer sendes til 
oppsamlingsstedene i Fredrikshavn eller 
Helsingør i Danmark.  
c). Hvert deltagende slag kan sende 
inntil 4 duer hvorav 2 er tellende i SBU-
konkurransen.  
d). Det blir sonevis premiering etter 
plasseringspoeng innenfor 20 % av 

antall duer i sonen.  Plasseringspoeng = 
1000 - Plassering x 1000/antall 
deltagende duer i sonen 
    Sone 1: Slag med avstand inntil 500 
km. 
    Sone 2: Slag med avstand over 500 
km og inntil 700 km 
    Sone 3: Slag med avstand over 700 
km  
e) Gebyr: Alle som deltar betaler 10 
DKK til premier. For norske og svenske 
duer betales i tillegg 15 DKK for 
håndtering og transport fra 
Fr.havn/Helsingør hvortil duene leveres 
fra de enkelte forbund. (de herved 
innkomne penger går også til premier.) 
f) Beregning: Innenfor hver sone 
innrapporteres de beste duer i meter per 
minutt som settes opp i en samlet 
premieliste innenfor sonen. Ut fra denne 
liste utarbeides plasseringspoeng for det 
enkelte slag basert på hvert slags 2 
beste duer innen sonen.  
g) Det er listen over de beste slag i 
plasseringspoeng som er SBUs 
premieliste i hver sone og ut fra denne 
deles det ut pengepremier både sonevis 
og samlet for alle soner.      Styret i SBU 
fikk fullmakt til å bestemme hvordan 
premiene skal fordeles i sonene.         
 
Sak 9.3. SBF foreslo: SBF föreslår att 
om en ordförande avgår fra sitt förbund 
under sin period, träder den nyvalde 
ordförande automatisk in på 
föregåendes possession.  
De 3 land støttet forslaget fra SBF og 
SBU-sekretærens forslag til 
lovendringer som dermed var 
enstemmig vedtatt som lovendringer. 
Lovtilegg under med kursiv.   
§ 3.7 Representantskapet. Følgende 
skal behandles behandles og avgjøres 
på på årsmøtet: e) Valg av President og 
Vise-Presidenter for de 2 neste år. Hvis  
en President eller en av Vise-
Presidentene avgår som leder i sin 
organisasjon under sin 2-årige SBU-
periode, går den nyvalgte leder inn i sin 
forgjengers posisjon i SBU-styret.  
§ 4. Styret. Punkt 3, President og 
visepresidenter velges av 
vedkommende lands organisasjon slik 
det fremgår av § 3.7 e.   
 
Sak 9.4. NBF foreslo: Kl.1 Skandinavisk 
Mesterskap har de samme minstekrav til 
antall deltagende slag i en flygning som 
det vedkommende lands regelverk 
tillater.  
DdB v/Erik Dybdahl meddelte at de 
kunne akseptere et minstekrav på inntil 
6 deltagende slag i en flyvning, hvis 
SBU-formelen på plasseringspoeng blir 
endret til: 
Plasseringspoeng = 1000 - Plassering x 
1000 /Antall deltagende duer.  
NBF godtok endringen i beregningen av 
plasseringspoeng og DdBs forslag ble 
enstemmig vedtatt.    

Sak 10 a): SBU-kasserer Erik 
Rasmussen foreslo en økning av 
kontingenten til SBU på kr 1 per medlem 
fra og med 2010. Forslaget ble 
enstemmig vedtatt slik at kontingenten 
blir   kr 4,-  per medlem i vedkommende 
lands valuta fra 2010.  
 
Sak 10 b: SBU-kasserer Erik 
Rasmussen foreslo av praktiske og 
økonomiske grunner at pokaler som 
premier i essduepremieringen i SBU går 
ut og at det i stedet deles ut 
pengepremier til de 3 beste på kr 400 -
300 – 200 i SBU-klassene for essduer 
fra 2010. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
Sak 10. Premieringsplan for 2010-2011 
ble enstemmig vedtatt med de endrede 
statutter som er vedtatt under punkt 9 
og 10. Premieringsplan for 2010 - 2011 
vedlegges protokollen. 
 
Sak 11. Dommer og utstillingsspørsmål. 
Ingen saker ble lagt fram. 
       
Sak 12. Spørsmål og svar: Ingen 
spørsmål ble lagt fram. 
 
13. Valg. Følgende ble valgt enstemmig. 
a) Erik Dybdahl, Danmark ble valgt til 
President for 2 år. 
b) Frode Brakstad, Norge ble valgt til 
1.Vise-President for 2 år..  
c) Gösta Johansson, Sverige ble valgt til 
2.Vise-President for 2 år.  
 
14. Vedtak: Neste SBU-møte avholdes 
på Pejsegården i Brædstrup, Danmark 
den 1. helg i februar 2012. 
 
15. Hans Petterson takket for et godt 
møte med mange gode vedtak som kan 
føre SBU fram til en fortsatt 
betydningsfull organisasjon for nordisk 
brevduesport.  
Gösta Johansson inviterte på vegne av 
SBF til SBU-middag etter møtets 
avslutning.  
 
Ved protokollen Per-Kristian Hansen. 
 
Kontrollert og godkjent av valgte 
justeringsmenn som signerer;  
 
 
Erik Dybdal, DdB 
 
Frode Brakstad, NBF 
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Internasjonale 

brevduestjerner 
 
 
Emil Denys har i flere år blitt assosiert 
med det aller aller beste hva gjelder 
tøffe langdistanseflygninger i Belgia. Det 
er ikke for ingen ting at duemannen blir 
kalt Mr. Barcelona. Denys-familien har 
vært i toppen i disse flygningene i flere 
år, og hevder seg fremdeles i toppen på 
de lange  
flygningene. Her er bilder av noen av 
duene til Denys som har flydd godt de 
senere år. 
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