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Norges Brevdueforbund (NBF):  
 

President:   
Ragnar Lyssand 
tlf: 91 53 50 75 
Heien 28, 5211 Os 
E-post: ragnar.lyssand@gmail.com 
Sekretær: 
Lars Corneliussen tlf: 95 87 92 98 
Krokliveien 21, 0584 Oslo 
E-post: lars.corneliussen@brevduesport.no 
Styremedlem/økonomiansvarlig: 
Tom Corneliussen tlf: 22 64 22 80 
Skogvollveien 29, 0580 Oslo 
E-post: tom.corneliussen@vikenfiber.no 
Pr-leder og fremlysningskontakt: 
Terje Hjelmaas 
tlf: 99 25 69 09 
Jordenebakken 9, 4870 Fevik 
E-post: nina-hag@online.no 
Styremedlem og materialforvalter: 
Ingvar Kluge tlf: 90 86 61 33 
Helleberget 9, 4347 Lye 
E-post: ingvar.kluge@lyse.net 
 
Norges Brevdueforbunds valgkomité: 
Leder av komiteen: Arvid Myreng 
Nestleder av komiteen: Ragnar Jørgensen 
Medlem Stein Thorsen 
(1. vara) Roy Inge Johnsen  
(2. vara) Helge Seldal    
(3. vara) Ole Gjerde 
 
Norges Brevdueforbunds kontonummer: 
Banknummer: 1503.27.29174 
IBAN: NO70  1503 2729 174 
BIC-adresse: DNBANOKKXXX 
 
Regnskapsfører: 
Sidsel Alstad tlf: 93 69 26 26 
Borgemarka 43, 3711 Skien 
 

 
Organ for Norges Brevdueforbund: 
Norsk tidsskrift for Brevduesport: 
Redaktør: Kristian Henriksen tlf: 98 46 17 37 
Marihaugen 5, 5302 Strusshamn 
kristianhenriksen489@gmail.com 
Trykkeri: Land Trykkeri, www.landtrykkeri.no 
 
Abonnementspris: 1 år: 230 kroner. 
Gratis ved medlemskap i NBF. 
 
Annonser og etterlysninger skal innbetales 
forskuddsvis til en av NBF’s følgende 
kontonummer: 
Bankgiro: 1503.27.29174 
 
Annonsepriser i Norges Brevdueforbunds 
tidsskrift ”Brevduesport” 2014: 
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: 91 76 65 72 
Sekretær: Tom Corneliussen  
tlf: 22 64 22 80 
Kasserer: Helge A. Fjelltun  
Tlf: 55 22 72 10 
 
Dommerklubbens-kontonummer: 
9521.55.42824 

Utgivelsesplan og tidsfrister for 
tidsskriftet: 
 
Ringliste og resultatnummer vil bli utgitt når 
nøyaktige lister foreligger. Slipprapport- 
nummer vil bli utgitt i desember.  
 
Gruppeformenn har ansvar for at 
tidsfristene NBF setter for innsending til 
nummer 2 (ringliste og reglement) og 
resultater til nummer 3 (resultatnummer) 
overholdes.  
 
Øvrig innsending av stoff til tidsskriftet 
kommer på trykk i første påfølgende 
nummer når det er tilstrekkelig med stoff til 
produksjon av tidsskrift. 
 

Innhold nummer 1 – 2014: 
 
Side 1:   Norgesmester Thormod Fjellheim. 
Side 2:   Formalia, redaktørens spalte.  
Side 3:   Presidentens spalte.     
Side 4:   Utstilling Haugesund januar -14. 
Side 5:   Referat representantsskapsmøte. 
Side 6:   Referat representantsskapsmøte. 
Side 7:   Referat representantsskapsmøte. 
Side 8:   Referat representantsskapsmøte. 
Side 9:   Årsberetning SBU 2012-2013. 
Side 10: Årsberetning SBU 2012-2013. 
Side 11: Stemningsbilder NBF’s årsfest. 
Side 12: Resultater landsutstilling 2014. 
Side 13: Resultater landsutstilling 2014. 
Side 14: SBU årsmøte 2014. 
Side 15: SBU årsmøte 2014. 
Side 16: Minneord Hugo Andre’ Rasmussen. 

Redaktørens spalte  
                                                                                    
Hei igjen folkens! 
Endelig har du ett nytt blad i hånden. Vi er allerede kommet til mai måned og fokuset er vell på avl og få duene 
på vingene slik at de kan begynne å få formen tilbake. Etter en vinter sittende på en pinne tenker jeg de er glade 
for endelig å komme ut å få strekt skikkelig ut.  
 
I dette nummeret er det en del stoff fra representantsskapsmøte, årsfest og utstilling. Årets høydepunkt for de 
fleste som driver med denne sporten. Her får du truffet nye bekjentskaper og utvekslet erfaringer og meninger.  
 
                                                                                                                  Viktig å støtte de som tar på seg  
                                                                                                                  ansvaret med å arrangere dette  
                                                                                                                  årlige høydepunktet.  
 
                                                                                                                  Ha en fin start på sesongen. 
 
                                                                                                                  Mvh 
                                                                                                                  Kristian Henriksen,  
                                                                                                                  redaktør NBF. 
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Presidentens spalte 
 
Velkommen til ny sesong. Det er blitt april og flere har allerede starter trening av sine voksne duer. Det 
arbeid du har gjort med duene i løpet av høst/vinter skal nå gi deg de forventede resultater som vi som 
driver denne sporten alltid streber etter. Håper at du får innfridd litt av de forventninger du har i løpet av 
sesongen. Har forberedelsene vært optimal er det duene som må gjøre resten av jobben. 
 
Etter møte i Stavanger ble NBF sitt styre endelig fulltallig. Dette har vært et savn i flere år. Lars 
Corneliussen (ny sekretær) og Tom Corneliussen (ny kasserer/økonomiansvarlig) har allerede vist stor 
motivasjon for å gjøre en god jobb for NBF. De fungerer begge godt i sine nye verv og jeg synes at styre i 
NBF i dag har en riktig og god sammensetning. NBF som organisasjon sin største utfordring i 2014 er 
innføring av nytt utrekningsprogram. Dette er imidlertid i god gjenge og gruppene holder i disse dager på 
med å registrere duer i foreningsprogrammet samt sette på elektronisk chip på disse. Brukeransvarlige 
(Terje Hjelmaas for Tauris og Roy Inge Johnsen for Unikon) har gjort en kjempejobb i forberedelsesfasen 
sammen med våre danske venner Bjarne Børresen og Bjarne Straszek med flere. Må bare berømme DdB 
for den positive holdning de har vist underveis. Vil videre bare presisere at alle spørsmål ang 
utrekningsprogrammet skal gå til de 2 brukeransvarlige og ikke direkte til Danmark. Terje og Roy Inge har 
allerede opparbeidet seg stor kunnskap og har svar på mange spørsmål som gruppene lurer på. Dersom 
svar må innhentes via Danmark ordner de brukeransvarlige dette. Utfra det arbeid som er gjort og nå blir 
gjort i foreninger landet over, er jeg sikker på at vi skal komme i mål før sesongen starter med et nytt og 
fremtidsrettet utrekningsprogram for NBF 
 
På siste styremøte hadde vi en diskusjon om tidsskriftet til NBF. Som president ønsket jeg å starte denne 
diskusjonen allerede nå da utgiftene til trykking/porto er blitt for store sett i forhold til NBF sine inntekter. I 
dagens digitale verden må vi se på alle muligheter hva gjelder utgivelse av tidsskriftet. Vi må snu på noen 
steiner og se hva som kan gjøres for å redusere utgiftene frem i tid. Innen SBU (skandinaviske samarbeid) 
har vi allerede blitt enig om å produsere et felles skandinavisk brevdueblad som et julenummer i 2014. 
Internt i foreningene/gruppene må en også starte «tenkingen» omkring vårt felles tidsskrift. Styret ønsker 
innspill fra alle medlemmer via gruppene slik at vi kan legge frem gode forslag til diskusjon på kommende 
formannsmøte.   
 
Som eneste land innen SBU har NBF klart å stoppe nedgangen i medlemstallet. Jeg føler at optimismen er 
tilbake innen organisasjonen og ute i foreninger/grupper blir det gjort mye godt arbeid. Nye samarbeid 
innen grupper er iverksatt og lokalt finner en muligheter utfra beliggenhet og topografi. At gruppene «tar 
ansvar» og finner løsninger er «musikk» i mine ører. Jeg har hele tiden ønsket at gruppene selv finner 
løsninger på lokale utfordringer/problem. Dette gir NBF sitt styre større mulighet for å jobbe med strategisk 
tenking frem i tid. Tror selv det ligger et stort potensiale for effektivisering ved å utvikle samarbeidet med 
våre danske og svenske duevenner. Et felles utrekningsprogram er bare starten på denne tanke.  
 
La ordet «optimisme» være det ord som preger oss alle når vi nå starter en ny slippsesong. Juster 
underveis dersom dere møter motgang. Hent gode råd fra andre medlemmer og bygg videre på disse. La 
oss sammen «dra lasset» i 2014 og helt til slutt:     
 
Husk å gjennomføre treninger hjemme på slaget slik at du 
får kontrollert at alle duer er chipet riktig og blir registrert  
via antennen. Da er mye av din jobb gjort og som sagt  
tidligere må «din due» da gjøre resten. 
 
Lykke til med sesongen alle sammen!                                                                                    
 
Mvh 

Ragnar 
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Uttaksutstilling 3–4/1-2014.  
 

 
Tekst & foto: 
Knut Austreim, Haugesund BF. 

Haugesund Brevdueforening 
arrangerte i helgen 3 – 4. januar 
2014 uttakningsutstilling til Lands- 
utstillingen i Stavanger. Utstillingen 
ble i år holdt i vårt «nye» klubbhus, 
selv om det er det samme gamle 
huset så er det nå flyttet til ny 
lokalitet i Haugesund.  

I år var det påmeldt til sammen 73 
duer fra 5 utstillere.  Duene var 
fordelt på 4 klasser med 
henholdsvis 4 hanner i åpen klasse, 
3 hunner i åpen klasse, 30 
unghanner og 36 unghunner. 

Dommer denne gang var Gunnar 
Hatlelid som hadde startet tidlig 
lørdag morgen hjemme i Bergen for 
å være i Haugesund så tidlig som 
mulig og allerede klokken 10:00 var 
han i full gang med dømmingen. 

Gunnar brukte som vanlig skalaen 
for det den var verdt og det 
resulterte i mange høyt bedømte 
duer og hele 3 duer oppnådde 95,25 
poeng, mens den dårligst bedømte 
duen oppnådde 91,50, så spranget 
mellom topp og bunn var stort.   Det 
er svært lærerikt for våre skrivere 
som både får se og ikke minst 
kjenne på duene når Gunnar finner 
noe han mener er veldig bra på den 
eller viser hvilke feil/mangler han 
trekker for. 

Hver eneste fjær ble nøye studert 
for å se om det var feil på dem, men 
det var ikke mye han kunne sette 
fingeren på. Fjærkvaliteten på de 
fleste duene var prima med mange 
duer som oppnådde topp score. 

I år hadde vi satt opp egen premie til 
de av våre medlemmer som ikke 
tidligere har deltatt så ofte på 
utstilling for å forsøke å få flere 
medlemmer til å stille duer, noe vi 
egentlig ikke lykkes med da flere 
aktuelle medlemmer var bortreist i 
jobbsammenheng.  Kriteriene for å 
vinne denne flotte premien var best 
sammenlagt poengsum på 3 duer 
uansett hvilken klasse de var stilt i.  

 

 

Vi kåret en vinner og det ble Øyvind 
Lien med poengsummen 281 
poeng. Han fikk hard konkurranse 
fra Kjell Løvfall som hadde samme 
poengsum, men som ble dømt bak 
på grunn av lavere poengsum på 
den beste av de 3 duene. 

I tillegg har vi gående en 
vandrepremie, som er et bilde av en 
lokal kunstner, til det slaget som har 
høyest samlet poengsum på 1 hann 
+ 1 hunn uansett klasse. Her vant 
Knut Austreim for andre gang med 
poengsummen 190,00 tett fulgt av 
Jan Inge Våge med 189,75 poeng. 

 

Resultater: 

Klasse 1 Åpen klasse hanner: 

1. Nor-9104-12   
Leif Ståle Vihovde 93,00 poeng 
 
Klasse 2 Åpen klasse hunner: 
 
1. Nor-19158-12  
Knut Austreim 92,50 poeng 
 
Klasse 3 Unghanner: 
 
1. Nor-8114-13  
Knut Austreim 95,25 poeng 
 
2. Nor-8159-13  
Knut Austreim 95,00 poeng 
 
3. Nor-8357-13  
Øyvind Lien 94,75 poeng 
 
Klasse 4 Unghunner: 
 
1. Nor-8579-13  
Jan Inge Våge 95,25 poeng 
 
2. Nor-8596-13  
Jan Inge Våge 95,25 poeng 
 
3. Nor-8149-13  
Knut Austreim 94,75 poeng 
 
3. Nor-8570-13  
Jan Inge Våge 94,75 poeng 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nor-9104-12A, vinner åpen 
klasse 1 hanner. 93,00 poeng 
Eier: Leif Ståle Vihovde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nor-8579-13 U, vinner kl.4 
95,25 poeng 
Eier: Jan Inge Våge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nor-8114-13 A, vinner kl.3 
95,25 poeng 
Eier: Knut Austreim. 
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Referat Norges Brevdueforbunds 
representantskapsmøte 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 
1. Presidenten åpnet møtet med et 
minutt stillhet for tidligere 
medlemmer som har gått bort 2013. 
Presidenten gjennomgikk så en kort 
oppsummering for året 2013 samt 
info fra SBUmøte fredag. 
 
2. Opprop og konstatering av 
stemmetall. Antall stemme- 
berettigede: 34. Stemmeflertall: 18. 
Ved likhet faller forslaget bort. Gr. 4 
og 11 overført fullmakt for sine 
stemmer til gr. 1. Gr. 3 overført 
fullmakt for sine stemmer til gr. 13. 
Vedlegg 1: Representanter til 
Representantsskapsmøtet 2014: Gr. 
1. T. Corneliussen, gr. 2. A. Myreng, 
gr. 3/13 S. Berntsen, gr. 5. O. 
Gjerde, gr. 6. Johnsen/Knudsen, gr. 
7. Knudsen/Hansen, gr. 8. Asheim, 
gr. 9. J. I. Våge, gr. 14. K. Helgesen, 
gr. 17. G. Hole og gr. 18. R. H. 
Aspen 
 
3. Regnskap.  Redegjørelse ved 
President. Fra revisorrapporten 
stilles det spørsmål til styrets utgifter 
til representering ved årsmøte DdB. 
Representantsskapet bemerket at 
disse utgiftene er innenfor budsjett 
samt at det også ligger utgifter til 
møter i forbindelse med utregnings 
systemet. Regnskapet ble godkjent.  
 
4. Årsberetning ved sekretær. 
Godkjent mot noen kommentarer 
som ble tatt til følge. 
 
5. Innkomne forslag og skriv. 
Herunder budsjett for 2014. 
Referat senere i teksten. 
 
6. Styrets forslag til valgstyre i 
NBF for 2014. 
 
7. Valg av styre og revisorer for 
2014.  
 
8. Møtested for Representants- 
skapsmøte og Landsutstilling 
2015.  
                          
NBFs premier for 2013 ble utdelt  

 
 
 
 
 
 
 
kl. 10.00 før Representants- 
skapsmøtet. NBFs hovedpremier 
ble tildelt under årsfesten. 
 
Punkt 5 på dagsorden: Innkomne 
forslag og skriv, herunder 
årsbudsjett for 2014. 
 
5.1 Gruppe 1 foreslår at det i NBF 
opprettes eiendomsbevis.  
Begrunnelse: De fleste land har 
allerede innført eiendomsbevis for å 
sikre at det ikke oppstår noen 
problemer i tilknytning til hvem som 
er eieren av duer. Med overføring av 
duer over landegrenser, økt antall 
auksjoner også over internett, høye 
priser med mer er det viktig å få på 
plass et system, som gjør at ikke 
uheldige diskusjoner oppstår om 
eierskap. Kostnadene for det 
enkelte eiendomsbevis kan legges 
til ringprisen per due. 
Kommentar fra styret: Stort flertall 
på formannsmøtet gikk imot dette 
forslaget. Det var en utbredt mening 
om at stamtavler fungerer som 
eiendomsbevis. Det har heller ikke 
frem til nå vært åpenbart nødvendig 
med eiendomsbevis. Det er også 
unødvendig at det skal utstedes et 
eiendomsbevis for hver eneste ring 
som produseres dvs at det er stort 
antall eiendomsbevis som det aldri 
blir bruk for. 
Møtet: Falt mot 8 stemmer 
 
5.2. Gruppe 8 foreslår endring av 
beregningsgrunnlaget for 
snittavstand på slipp i gruppene.  
Begrunnelse: Gruppe 8 foreslår 
endring i fastsettelse av 
gjennomsnitts avstand. Vi mener at 
aktive medlemmer som det regnes 
på i dag bør endres til aktive 
medlemmer som har deltatt på 
minst 2 godkjente flyvninger 
foregående år for å telle med i 
utregningsgrunnlaget. Medlemmene 
må være medlem i gruppen ved 
innmeldelse av slipplan. 
Kommentar fra styret: Fra 
slippreglementet punkt 5 
alminnelige bestemmelser:  

 
 
 
 
 
 
 
Resultatene skal være utregnet på 
basis av oppmålinger foretatt etter 
NBFs oppmålingsprogram 
utarbeidet av Øystein Knive. Hvert 
aktivt slags posisjon skal innberettes 
til NBFs sekretariat innen 
anmeldelsesdato. I dette reglement 
er aktive slag definert som: 
medlemmer/kompanjonger/juniorer 
som betaler aktiv kontingent til NBF, 
har oppmålinger til sitt slag og alle 
slagets duer er vaksinert mot 
paramyxovirus senest året før. Et 
juniormedlem regnes som aktivt 
slag når det er betalt 
juniorkontingent. En gruppe/flyge- 
sammenslutnings 
gjennomsnittsavstand skal beregnes 
ut fra definisjonen på aktive slag.  
Hvert oppslippstedsposisjon som er 
anmeldt på den enkelte gruppes 
slippeplan fastsettes av NBFs 
oppmålingsprogram og trykkes i 
konkurranseårets ringliste.» 
Fra slippreglementet er det således 
snakk om aktive slag og ikke aktive 
medlemmer. Styret ser 
problematikken og det kan være en 
løsning at beregningsgrunnlaget 
baseres på de deltagende slag fra 
sesong før. Dermed vil beregnings- 
grunnlaget bli basert på slag som 
har deltatt på slipp og ikke slag som 
har betalt aktiv kontingent. Styret er 
delt i forslaget. 
Møtet: Gr. 8 trekker sitt forslag til 
fordel for ordlyden i gr. 7 sitt forslag 
som er:  
 
Gruppe 7s forslag: Endringer i 
NBFs slippreglement punkt A5. 
Gjennomsnittavstanden til en 
gruppe, beregnes på grunnlag av 
aktive slag som har deltatt på minst 
2 godkjente flyvninger foregående 
år, for å telle med i 
beregningsgrunnlaget ved 
anmeldesdato året etter. Aktive slag 
i denne sammenheng er definert 
som i slippreglementet. De aktive 
slag må være medlemmer i gruppen 
ved anmeldese av slippeplan og ha 
vaksinert sine ungduer året før. Når 
flere grupper går sammen i 
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flygesammenslutning, er det 
gjennomsnittsavstandene for alle 
aktive slag i de deltagende grupper 
som er tellende for beregningen av 
gjennomsnittsavstanden på en 
flyging. For forslaget 15 stemmer og 
mot 10 stemmer. 
 
5.3 Gruppe 8 fordeling av 
reiseutgifter formannsmøte 
Gruppe 8 foreslår at reise og 
opphold utgiftene ved formanns- 
møtet blir delt på alle aktive grupper 
enten de deltar eller uteblir. 
Sakslisten til formannsmøtet må 
være sendt ut til gruppene senest 1 
mnd før møtet. 
Begrunnelse: For å få bredere 
deltagelse slik at formannsmøtet får 
den innflytelse som er tiltenkt, samt 
gruppene får tatt gjennomgang av 
slipplaner. Ellers er vi redde for at 
interessen og oppslutningen 
omkring disse møtene vil forsvinne. 
Kommentar fra styret: Styret er 
delt i forslaget. 
Møtet: Gr. 8 trekker forslaget mot 
benkeforslag fra styret som 
følgende: Formannsmøtet avholdes 
på 1 dag og at reisefordelings- 
utgiftene fordeles mellom del- 
tagende grupper på formanns- 
møtet. En evaluering av reiseutgifts- 
ordningen samt formannsmøtets 
funksjon skal fremlegges til 
kommende reprmøte. 
Enstemmig vedtatt. 
 
5.4 Gruppe 8 foreslår forbud mot 
utenlandske ringer 
Gruppe 8 foreslår at det blir forbudt 
å delta i flyvninger med ringer som 
ikke er kjøpt gjennom NBF. 
Begrunnelse: Diverse ulemper: 
duer på avveie kan havne hos 
Mattilsynet, og det vil være 
vanskelig å finne ut hvor duen hører 
hjemme, da det også brukes ringer 
fra mange land blant annet fra Asia 
så kan en også tenke på oppstyret 
dette medfører.Ringene har også for 
lange siffer for å legge inn i 
utregningsprogram. Dessuten 
undergraver dette også NBFS 
viktigste inntektskilde. Utviklingen 
bør stoppes før det er for sent. 
Kommentar fra styret: Fra 
vedtektene:§ 12. Fotringer. Bare 

medlemmer av NBF kan få tildelt 

NBFs fotringer. Fra reprmøte 2013: 

5.13. Forslag fra styret: Duer med 

utenlandske ringer som anmeldes 

til konkurranser i NBF må betale 

en engangsringavgift for å kunne 
delta. Begrunnelse: Det er 

medlemmer som kjøper utenlandske 

ringer til eget bruk. Ved å kjøpe 

utenlandske ringer fremfor norske 

ringer vil dette gå utover NBFs 

ringinntekter. Ved å måtte betale en 

ringavgift for duer som skal på 

slipp/utstillinger med utenlandske 

ringer vil det ikke være 

hensiktsmessig å «spekulere» 

økonomisk på å kjøpe utenlandske 

ringer fremfor norske ringer. Styret 

foreslår avgiften settes til kr 10 ved 

første gang duen stiller til 

konkurranse i NBF. Gruppene må 

sørge for å kreve inn ringavgiften og 

se til at denne så kommer videre til 

forbundet. Forslaget ble støttet av 

formannsmøtet (2012). 

Kommentar fra styret: Styret er 
delt i forslaget. 
Møtet: Gr. 8 trakk sitt forslag mot 
ordlyden i gr. 7 sitt forslag 
pålydende: Det kan ikke deltas med 
duer på flyvninger og utstillinger 
med andre ringer enn de som er 
offisielle fra forbund som er tilsluttet 
FCI. Norske duer født i Norge skal 
ringes med norske ringer. Tillegg 
gjeldende for 2014: Duer fra 2013 
merket med utenlandsk ring kan 
brukes til flygning i sesongen 2014, 
men da må duen være vaksinert 
mot Paramyxo i 2013. Vedtatt mot 2 
stemmer. Dermed slettes vedtak 
5.13 fra reprmøte 2013: 5.13. 

Forslag fra styret: Duer med 

utenlandske ringer som anmeldes 

til konkurranser i NBF må betale 

en engangsringavgift for å kunne 

delta. 
 
5.5 Gruppe 6 har følgende 
forslag: Det kan maksimalt være 
registrert tre medlemmer/ 
kompaniskap på en adresse/ 
eiendom. 
Begrunnelse: Dette for at ikke ett 
slag i en liten gruppe skal kunne 

kontrollere slipp som teller til NM-
mesterskapene. 
Styrets kommentar: Styret støtter 
forslaget i omskrevet form til: Det 
kan maksimalt være registrert tre 
medlemmer/kompaniskap fra 
samme dueslag som har egen 
oppmåling. 
Møtet: Gr. 6s forslag ble enstemmig 
vedtatt, med det tillegget at det kan 
søkes styret i NBF om dispensasjon 
hvis det skulle være behov for det.  
 
5.6 Forslag fra gr. 17: Et medlem 
kan ha medlemskap i alle grupper 
i NBF kalt parallellmedlemskap 
med følgende merknader: 

a) Parallellmedlemmet betaler 
halv NBF-kontingent for 
parallellmedlemskapet. 

b) Parallellmedlemmet kan 
ikke konkurrere om NBF-
mesterskaper hvor det er 
slagpremiering dvs kl 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 
16. Parallellmedlemmet kan 
delta hvor det er 
duepremiering dvs. kl. 12, 
13, 14 og 17. 

c) Parallellmedlemmet må 
være tilsluttet en forening i 
gruppen hvor medlemmet 
har parallellmedlemskapet 
sitt. 

d) Det kan ikke konkurreres fra 
samme slag i to grupper 
under samme navn. 

e) Parallellmedlemmet regnes 
ikke med i stemmeantallet til 
representantskapsmøtet 

Begrunnelse: Erfaringene fra gr. 1, 
8, 13 og 17 angående 
parallellmedlemsskap har vært 
meget positive. Parallell- 
medlemsskap har ført til større 
interesse og interaksjoner mellom 
medlemmer fra forskjellige grupper. 
Medlemmene som har benyttet seg 
av muligheten å fly fra andre slag i 
andre grupper, uttrykker at dette har 
vært veldig kjekt. Slik tilstanden er 
nå i NBF er det svært viktig å ta 
vare på alt som skaper spenning og 
glede i duesporten. Forslaget er 
formulert slik at det tar vare på 
tilbakemeldingene fra formanns- 
møtet. 
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Styrets kommentar: Styret støtter 
forslaget. 
Møtet: FORSLAGET FALT. 
 
5.7 Forslag fra gr. 14: Klasse 1 og 
2. NM slipp skal være avviklet 
innen uke 31 endres til innen uke 
42 (19.oktober). NM resultater 
sendes grupper 25.8 endres til 
25.11  
Begrunnelse: Endringer i datokrav 
for innberetning av NM resultater. 
Det er stor plage av rovfugl under 
voksenduekonkurransene på 
våren/sommeren og tapene er langt 
over det man kan forsvare. Gr.14 
kommer i 2014 til å skyve 
voksendueflyvningene til høsten, 
parallelt med ungdueflyvningene. Vi 
har de 3 siste årene hatt meget 
gode hjemkomster på ungdue- 
flyvninger i sept/okt med opp til 
100% hjemkomst og ønsker i 2014 
å teste ut kappflyvning med de 
voksne duene på samme tid. For å 
være berettiget til å delta i NM 
klasser må det av den grunn gjøres 
noen mindre justeringer.  
Kommentar fra styret: NBFs 
mesterskaper skal være klare innen 
formannsmøtet. I så fall må man 
flytte på formannsmøtet ut i 
november. Minner om at inn- 
rapportering av resultater fra 
avholdte slipp skal sendes til NBF 
innen 14 dager etter at slippet er 
avholdt. 
Møtet: Forslaget ble vedtatt men 
endret til en dispensasjon gjeldende 
for gr. 14 sesongen 2014 hvor NM 
slipp skal være avviklet innen uke 
31 samt at innrapportering av NM 
slipp innen 14 dager etter at slippet 
er avholdt. For alle andre grupper 
(unntagen Gr. 14) gjelder dagens 
regelverk. 
 
Gruppe 14 trakk alle forslagene fra 
5.18 til 5.13 på grunnlag av styrets 
oppfordring grunnet usikkerhet i 
innføring av nytt utregningssystem. 
 
5.8 Forslag fra gr 14: Klasse 3 og 
4. Endret kmkrav i klasse 3 og 4 
KD/KDjr.  
Begrunnelse: 4 slipp på til sammen 
minst 650 km endres til 4 slipp på til 
sammen minst 550km. Begrunnes 
med at vi har mange tøffe 100km 
slipp der vi vet at duene har flydd 
mye og langt mer enn hva et 

sprintløp skulle tilsi. 137,5 km i snitt 
anser vi for å være et passelig 
gjennomsnitt på kortdistansen i 
Norge under de rådende forhold 
(f.eks 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200km). 
Kommentar fra styret: Da NBF nå 
står foran en større omveltning 
angående utregningssystem er det 
ikke det rette tidspunktet å endre 
statuttene til NBFs mesterskap. NBF 
har innsendt de norske mester- 
skaps statuttene til DdB for at disse 
legges inn i utregningssystemet som 
skal brukes for fullt i NBF i 2014. 
Det er usikkert hvordan disse 
forslagene kan legges inn i 
utregningssystemet per dags dato. 
Det vil være fornuftig å ta opp disse 
forslagene til kommende høst når vi 
har høstet erfaring fra sesongen. 
 
5.9 Forslag fra gr 14: Klasse 5 og 
6. Endret kmkrav i klasse 5 og 6 
MD/MDjr.  
Begrunnelse: 3 slipp på til sammen 
minst 1000km endres til 3 slipp på til 
sammen minst 900km. Begrunnes 
med at det er mange tøffe slipp med 
sene hastigheter der duene trolig 
flyr mye mer enn vi tror. Samtidig vil 
det bidra til at flere grupper klarer å 
tilfredstille kravene til mellom- 
distansemesterskapet i NBF. 300km 
anser vi for å være et passelig 
gjennomsnitt på mellomdistansen i 
Norge under de rådende forhold 
(f.eks 3 x 300 eller 200 + 300 + 
400km).  
Kommentar fra styret: Se styrets 
kommentar under forslag 5.8. 
 
5.11 Forslag fra gr 14: Klasse 7. 
Endret kmkrav i klasse 7 LD.  
Begrunnelse: 3 slipp på til sammen 
minst 1600 km endres til 3 slipp på 
til sammen 1450 km. Begrunnes 
med at det er lav deltakelse på 
langdistanseslipp samt at tøffe slipp 
gjør det vanskelig for mange 
grupper å fullføre. Skal også 
stimulere flere til igjen å satse på 
langdistanseflyvninger og gjøre det 
aktuelt for flere grupper å kunne 
sette opp en slipplan der kravene til 
LD kan tilfredstilles. Gjenkomst- 
prosenten er svært lav på 
langflyvninger og på grensen til det 
forsvarlige og ved å senke kravene 
vil man forhåpentligvis miste mindre 
duer på de lange slippa. Et 
gjennomsnitt på 483km pr 

langdistanseslipp mener vi er 
fornuftig i Norge under de rådende 
forhold.  
Kommentar fra styret: Se styrets 
kommentar under forslag 5.8. 
 
5.12 Forslag fra gr 14: Klasse 10. 
Endret kmkrav i klasse 10 og 11. 
UM/UMjr.  
Begrunnelse: 3 slipp der hvert slipp 
er på minst 100 km endres til 3 slipp 
på til sammen minst 400km. 
Begrunnes med de geografiske 
ulikhetene innenfor en gruppe der 
enkelte slag har mye kortere 
avstand en de med lengst avstand 
samt at spredningen er stor noe 
som gjør at vær og vind kan påvirke 
resultatene og sørge for at enkelte 
slag havner utenfor listene og 
dermed ute av konkurransen. Dette 
vil gi en tettere og mer rettferdig 
ungduekonkurranse.  
Kommentar fra styret: Se styrets 
kommentar under forslag 5.8. 
 
5.13 Forslag fra gr 14: Klasse 12 
og 13 Årets sprinter/jr. Endret 
kmkrav i klasse 12 og 13 Årets 
sprinter/jr. 
Begrunnelse: Fra og med 90km til 
359km endres til fra 90km til 200km.  
5 slipp på til sammen minst 700 km 
inngår i «årets sprinter» (f.eks 3 x 
100km + 2 x 200km) Begrunnes 
med at begrepet «sprint» i Norge 
bør regnes som slipp opp til og med 
200km under de rådende forhold. 
Kommentar fra styret: Se styrets 
kommentar under forslag 5.8. 
 
5.14 Forslag fra gr 9: Duvberg 
som nasjonalslipp 
Gruppe 9 og langflygerklubben 
søker om Duvberg 21. juni som 
nasjonalslipp (evt. landsdelsslipp) 
Opplegg: Gr 9 og langflyverklubben 
arrangerer slipp fra Duvberg i 
Sverige med en flexibel dato 21.juni. 
Alt med værforbehold,med mulig 
oppslipp en uke før og en uke etter 
denne dato. Transporten fra 
Vestlandet går fra Haugesund. 
Gruppene besørger selv transport til 
Haugesund. (Hvis Sør/Østlandet 
ønsker å delta så kan disse koble 
seg på ved Gardermoen) 
Transportkostnad Haugesund-
Duvberg (sannsynligvis fly til 
Gardermoen, leiebil videre)  blir kr. 
200 pr. due. Merk. Ingen 
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deltagelse=ingen kostnad. 
Innsetting i Haugesund 2 dager i 
forkant annonseres over 
slipptelefon  9156336. For de som 
ønsker det vil det bli påsatt en 
GPRS sender på duene, uten 
ekstra kostnad. Vi kan da følge 
duene live fra Duvberg og  hjemover 
på storskjerm i klubbhuset! Lang- 
flyverklubben vil sette opp 
"spurtpremier" underveis i 
flyvningen! Dette blir da evt. 
verdens første Nasjonalslipp med 
GPRS og liveoppdatering og vil 
utvilsomt sette Norge på 
brevduekartet! 
Kommentar fra styret: Styret 
støtter ikke Duvberg som 
landsdelsslipp. Deltagelsen er for 
snever og hjemkomsten for dårlig. 
Styret setter opp et motforslag med 
landsdelsslipp vestland fra Ervik 
tilsvarende som for sesongen 2013. 
Erfaringen fra 2013 var at hele 
vestlandet var med på dette slippet 
og styret tror deltagelsen vil øke for 
2014. Det foreslåes tilsvarende 
statutter som for 2013. 
Møtet: 11 for og 4 mot styrets 
forslag. Forslaget til styret vedtatt. 
 
5.15 Forslag fra gr. 9: Økt støtte 
til Dommerklubben 
Begrunnelse: Gr. 9 foreslår at 
representantskapsmøte øker den 
årlig støtten til dommerklubben. 
Dagens ordning er basert på 50 øre 
i tilskudd pr solgt ring. Dette gir et 
årlig tilskudd på ca. 6.000 kr og 
dekker ikke til driften av 
dommerklubben. Gr. 9 foreslår at 
tilskuddet økes til en krone pr solgt 
ring. 
Kommentar fra styret: Styret går 
imot. Det blir en ytterligere 
belastning på ringprisen. Det 
synkende antall medlemmer har 
endret seg til større slag som kjøper 
et større antall ringer med større 
antall duer. Denne økningen vil 
belaste de store slagene enda mer. 
Styret mener Dommerklubben bør 
gjøre som tidligere år at den søker 
om ekstra tilskudd hvis det er behov 
for. I utgangspunktet bør Dommer- 
klubben prøve å være 
selvfinansierende i størst mulig 
grad. 
Møtet: Forslaget vedtatt med 18 
stemmer mot 12 stemmer. 
Gjeldende fra og med 2015.  

5.16 Budsjett 2014 
Vedtatt.  
 
Sak 6.  Forslag til valgkomitè for 
2014.  
Leder, Arvid Myreng, gr. 2 
Nestleder, Ragnar Jørgensen, gr. 7 
Medlem, Stein Thorsen, gr. 6 
1. vara, Roy Inge Johnsen, gr. 6 
2. vara, Helge Seldal, gr. 18 
3. vara, Ole Gjerde, gr. 5 
 
Enstemmig valgt 
 
SAK 7: VALG AV STYRE OG 
REVISORER FOR 2014 
Valgkomiteens innstilling: 
President, Ragnar Lyssand, Gr. 5 
Sekretær, Lars Corneliussen, Gr. 1 
Kasserer, Tom Corneliussen, Gr. 1 
PR-leder, Terje Hjelmaas, Gr. 13 
Styremedlem, Ingvar Kluge, Gr. 8 
Revisor, Snorre Lindberg, Gr. 1 
Revisor , Trond-Are Bø, Gr. 6 
 
Valgkomiteens  arbeid: 
På forespørsel fra valgkomiteen 
meddelte sekretæren, pr-lederen og 
en av revisorene at de ikke er villige 
til å ta gjenvalg. Presidenten, 
styremedlemmet og den andre 
revisoren sa seg villige. Valgt 
kasserer har vi ikke. 
 
Gruppene ble informert om dette, og 
invitert til å komme med forslag 
innen 141113. 
 
Kun Gruppe 7 besvarte 
valgkomiteens henvendelse. De 
foreslår Lars Corneliussen som 
sekretær og Tom Corneliussen som 
kasserer. Disse er villige til å stille til 
valg. All den tid bare en gruppe 
hadde svart, sendte valgkomiteen ut 
en påminnelse, og oppfordret 
gruppene til å komme med forslag. 
Ingen svarte. 
 
Etter dette har valgkomiteens 
formann hatt kontakt med Terje 
Hjelmaas. Siden det ser ut til å bli 
valgt et «fulltallig styre», dvs. at 
arbeidsoppgavene vil bli fordelt på 
fem personer, sier han seg likevel 
villig til å ta gjenvalg. Undertegnede 
har videre tatt kontakt med Trond-
Are Bø, Gr. 6, og forespurt om han 
er villig til å stille til valg som revisor. 
Det er han. 
 

På denne bakgrunn foreslår 
valgkomiteen at Ragnar Lyssand 
gjenvelges som president, Terje 
Hjelmaas som PR-leder, Ingvar 
Kluge som styremedlem og Snorre 
Lindberg som revisor. Videre 
foreslås at Lars Corneliussen velges 
som sekretær, Tom Corneliussen 
som kasserer og Trond Are Bø som 
revisor. 
 
Innstillingen er enstemmig. 

 
Med vennlig hilsen 
Arvid Myreng, formann 
 
Møtet: Enstemmig vedtatt 
 
Sak 8. Forslag til sted for 
representantskapsmøte og 
landsutstilling 2015.   
Gruppe 14 har fått oppdraget som 
arrangør av landsutstilling, 
representantskapsmøte og årsfest i 
NBF i 2015. 
 
For styret i NBF 
Gjert Hole.  
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Styret har hatt følgende 
sammensetning i toårsperioden: 
 
President 2012.  
Frode Brakstad, Norge. 
President 2013. Ragnar Lyssand, 
Norge.   
1. Visepresident 2012 Ulf 
Mårtensson, Sverige. 
1. Visepresident 2013 Manfred 
Koch, Sverige. 
2. Visepresident 2012-2013 Erik 
Dybdahl, Danmark. 
Kasserer: Erik Rasmussen, 
Danmark. 
Sekretær: Per-Kristian Hansen, 
Norge. 
 
2012. 
Årsmøte i SBU ble avholdt den 3. 
februar 2012 på Pejsgaarden Hotel i 
Brædstrup i Danmark under ledelse 
av SBU-President Erik Dybdahl. 
Som vanlig ble SBU-møtet avholdt i 
en vennskapelig atmosfære med 
forhandlinger som bar preg av å få 
til best mulig resultat for de 3 
forbund i de 2 neste år. SBF v/Ulf 
Mårtensson ville ha bort 
förprickningen (kryssing) av duene i 
kl.1 og kl.2 men fikk ikke noe gehør 
for dette verken fra dansk eller 
norsk side. Erik Dybdahl foreslo på 
vegne av DdB at i kl.1 skulle 
anmeldes 5 slipp hvor hvert slipp 
måtte være minst 200 km for at flest 
mulig aktive medlemmer kunne 
delta om SBUs premiering. Samtidig 
foreslo han å øke antall kryssede 
duer fra 3 til 4 og at alle 4 
sportsduer skulle telle i kl.1 
Skandinavisk Mesterskap. Han 
foreslo også at SBFs distrikter 
kunne benytte inntil 4 duer av de 
først innsatte i innsettingsjournalen i 
stedet for kryssing av duene.  SBF 
godkjente dette og det ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Det har ikke vært veterinær- 
messige problemer med 
gjennomføringen av slipp- og 
transportplaner i de 3 SBU-land i 
2012. DdB har vært behjelpelig med 
å søke tillatelser til slipp i Danmark 
og Tyskland. DdB og deres 
seksjoner har vært behjelpelige med  

 
 
 
 
transport og oppslipp av de norske 
duer slik SBU-loven legger opp til. 
Dette har gjort det både sportslig og 
økonomisk mulig å gjennomføre 
slippsesongen for gruppene på 
Sørlandet og Østlandet i Norge    
 
Årets kappflyvninger viser at 
DdBs slipp har vært normal sesong, 
men med få avsendte duer  i de 
første uker som gjorde at gebyrene 
måtte heves.  
SBF meldte at årets svenske 
flyvninger har vært gjennomført etter 
planen med noen få unntak med 
utsettelser og flytting av oppslipp- 
sted på grunn av værforhold.  
NBF sliter fortsatt med rovfugl både 
rundt slagene og på kapp- 
flyvningene. I tillegg fikk flere 
grupper på Vestlandet ødelagt sin 
slippsesong p.g.a. flyveforbud etter 
at det ble påvist paramyxovirus fra 
importerte ungduer ved sesongstart. 
Takket være NBFs vaksinasjons- 
program ble det ikke noe spredning, 
men alle ungduer født i 2012 i 4 av 
gruppene måtte avlives.   
 
SBU-resultatene i 2012.  
Erik Henriksen, DdB ble 
Skandinavisk mester og de neste 19 
plassene er alle fra DdB. Beste 
junior resultat i DdB hadde M & M.B. 
Jensen. Frode Kristensen, DdB får 
beste Essdue i slipp anmeldt i kl.1 
med due nummer A 066-10-0817 
etterfulgt av 9 danske duer.  
Verken NBF eller SBF hadde sendt 
inn sitt beste juniorresultat. NBFs 
aktive greide ikke å hevde seg etter 
de nye statutter med muligheter til å 
benytte 5 slipp på minst 200 km 
med 4 sportsduer hvor alle 4 var 
tellende. SBF innberettet ingen 
resultater i kl.1 og 3 i 2012, men alle 
svenske distrikter anmeldte slipp til 
SBU-klassene.  
 
SBUs ungelandskampen ble fra og 
med 2012 lagt til MVL-Cup med 
DdB som ansvarlig arrangør. DdB 
v/Erik Dybdahl hadde før SBU-møte 
vært i forhandlinger med Team 
Meldgaard og kommet fram til gode 
statutter for årets konkurranser som 
SBU-møte vedtok.  

 
 
 
 
I finalen fra Göttingen på 393 km ble  
Raymond Kalleklev, NBF vinner 
med 975 m/min med due nr. N-13-
13306 som også ble vinner av 
essduekonkurransen over 3 slipp på 
2976 poeng av 3000 mulige. Viktor 
Degn og Johannes Markussen DdB 
fulgte på de 2 neste plassene og de 
fikk også de nest beste 
essdueplasseringer, men i omvendt 
rekkefølge. Norge ble best i 
nasjonskampen fulgt av Sverige 
som begge fikk 5 tellende duer 
innefor 333 m/min. Arrangøren 
MVL-Cup skal ha all ære for et flott 
opplegg med god pleie av duene til 
et krevende flyveprogram. 
Informasjonen underveis var flott og 
mange tilskuere fra hele verden 
med fleste fra Danmark med 
Formand Erik Dybdahl og flere 
danske styremedlemmer på plass. 
Det var også en stor skare av 
nordmenn som overvar finalen 
sammen med blant annet FCIs 
President José Tereso. José var 
interessert i å vite mer om 
Skandinavisk Brevdueunion og fikk 
god informasjon fra flere hold både 
om SBU og medlems- 
organisasjonene DdB, SBF og NBF 
under finalen. Det ble avholdt 
auksjon over SBU-duene sammen 
med de øvrige hjemkomne duer fra 
finaleslippet i MVL-Cup og det kom 
inn for lite penger til å dekke 
premiebudsjettet i SBU, slik at det 
etter statuttene ble et underskudd 
som måtte fordeles mellom de 3 
SBU-land.   
       
2013. 
Ingen veterinærmessige problemer 
på flyveplanene i inn og utland for 
de 3 SBU-land i 2013. DdB har hatt 
mindre duetall på sine flyvninger på 
mellomdistanse og langdistanse. 
For første gang måtte DdB avlyse 
flyvningene den første weekend på 
grunn av dårlig vær i lang tid forut 
for sesongstart av DdBs 
kapplflyvniger. Både NBF og DdB 
melder om en uvanlig hard 
flysesong i 2013. SBF melder om en 
bra flysesong med få innstilte 
”tävlinger”. 
 

Årsberetning for SBU 2012-2013. 
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SBU-resultater 2013. 
Skandinavisk mester ble Hans E. 
Pedersen, DdB med hele 16275 
poeng på 5 flyvninger hvor 4 av 4 
sportsduer kunne gi poeng i hvert av 
slippene. Også de øvrige 19 slag på 
premielisten var fra DdB og de 
norske resultater nådde heller ikke 
denne gangen opp til dansk nivå. 
Morten Jensen, DdB har beste 
danske juniorresultat og beste og 
eneste norske juniorresultet har Sol 
og Jon Brunstrøm fra Oslo 
Brevdueklubb. Beste essdue i SBU i 
slipp anmeldt i Skandinavisk 
Mesterskap, ble vunnet av Frode 
Kristensen i 066 Skive med 4773 
poeng. De neste 9 på premielisten 
var også fra DdB.  
Innberetninger av de svenske SBU-
resultater kom ikke og forklaringen 
fra Ordförande i SBF, Manfred Koch 
var at SBF hadde byttet utrengings- 
system som ikke var helt ferdig slik 
at det ikke var mulig å få fram SBU-
resultatene. SBF jobber videre med 
dette og håper at alt skal fungere 
bra neste år.  
 
SBUs ungelandskamp fortsatt fra i 
2013 hos Meldgaard i Åbenrå som 
hadde byttet navn til DaPiRace og 
med samme slaganlegg og samme 
mannskaper til å ivareta passing av 
duer, informasjon, trening, transport, 
resultatberegning, premietildeling og 
auksjon av duer. 
I et frivillig arbeid for SBU har Henrik 
Meldgaard og hans team gjennom- 
ført en ungelandskamp som har 
styrket SBU som organisasjon. Til 
tross for vanskelige flyforhold for 
duene i finalen, ble resultatene 
beregnet og godkjent etter de 
vedtatt statutter fra SBU-møte i 
2012. Etter forslag fra arrangøren 
ved Martin Hansen ble auksjonen av 
SBU-duene lagt ut på nettet for seg 
selv og det innbrakte en femdobling 
av inntekten i forhold til 2012.   
I Nasjonskampen vant Sverige med 
1755 poeng på 3 duer. Norge fikk 
også 3 tellende duer i nasjons- 
kampen og ble nr. 2 med 1244 
poeng. I det hårde finaleslippet fikk 
DdB bare 2 duer og ble nr. 3. 
Finalen fra Göttingen den 31.08.13 
ble vunnet av Lars-Åke Nilsson, 
SBF med due S-013-13-0138 som 
også ble ungelandskampens 
essdue. Karl Kristian Olsen, NBF 

tok 2. pl. med due N-13-06116 som 
også ble nr 2 i essduekonkurransen.     
 
Medlemstall og økonomi for SBU 
1.12.11 - 30.11.13. 
Medlemstallet i de 3 SBU-land 
viser en fortsatt nedgang fra 2011 til 
og med 2013. Prosentvis størst i 
SBF med ca. 25 % i minus, bl.a. på 
grunn av utmeldelse av distrikt 1. i 
2012. Det er i antall størst frafall i 
DdB og minst i Norge. Totalt ca. 300 
- 400 færre medlemmer i SBU i 2-
årsperioden. NBF har stabilisert 
medlemstallet fra 2012 til 2013. 
DdB innbetaler med sitt høye 
medlemstall i forhold til SBF og NBF 
ca. 75 % av SBUs inntekter. Alle 3 
land sliter med økonomien og DdB 
har store økonomiske utfordringer, 
samtidig som både NBF og SBF er 
avhengige av deres tjenester som 
gjør sporten mulig å drive i Norge og 
Sverige.  
SBU går regnskapsmessig med 
underskudd på kr 3673 i perioden 
2011 - 2013. I beholdningen ligger 1 
stk. sølvmedaljer til en verdi av 1225 
kr.  Fra 1.12.2009 til 1.12.2013 har 
kapitalkontoene sunket fra 26118 
DKK, til 13316 DKK. Det vil si en 
halvering av kapitalen på 4 år.   
Synkende medlemstall i de 3 SBU-
land er mellom 300 og 500 fra 2011 
til og med 2013. På SBU-møte i 
2010 ble medlemskontingenten 
hevet til 4 kr per medlem og i 2012 
ble premieklassene for Lang- 
distansemesterskapet i SBU og 
essduer i det samme mesterskap 
tatt bort og har begrenset 
underskuddet de 2 siste år.  
Dette er en del av problematikken 
som må løses for å styrke SBU som 
organisasjon. 
 
Framtidsutsikter for SBU.  
I Skandinavisk Mesterskap har vi 
problemer med å lage et 
beregningsgrunnlag slik at det er 
like muligheter for de aktive 
medlemmer i hvert av de 3 land å 
delta i konkurransen i toppen. At 
SBF ikke har hatt resultater er på 
grunn av et uferdig utregnings- 
system, blir løst fra 2014. At NBF er 
inndelt i for små enheter, er 
vanskeligere å løse, men mer 
samarbeid innad i NBF om 
fellesflyvninger hvor grupper går 
sammen i seksjoner kan være 

løsningen. Et endret beregnings- 
grunnlag i SBU, kan også gjøre det 
mulig å konkurrere i toppen i SBU 
for NBF. Økonomien må styrkes og 
her bør det gode samarbeidet som 
har oppstått både i utregnings- 
program, fellesordninger med 
registreringsutstyr og på flere andre 
områder fortsette. Hvert forbunds 
økonomiansvarlige bør i samarbeid 
med kasserer i SBU finne fram til en 
minnelig ordning for fordeling av 
premie- og administrasjonsutgiftene 
i SBU.      
 
 
 
 
Jeg passer på å takke for lærerike 
og flotte år som SBU-sekretær i en 
ærverdig organisasjon med navn 
Skandinavisk Brevdueunion. Det å 
føre videre de tradisjoner som ble 
lagt ved stiftelsen av SBU den 18. 
februar 1919, i 20 år fra 1994 og 
fram til 2014, er en ære som jeg 
setter stor pris på. Godt vennskap 
med mange gode medarbeidere i 
SBU, har gjort det enkelt å yte det 
beste for SBU i disse årene.    
I mine ”Framtidsutsikter for SBU” 
har jeg prøvd å gi noen signaler om 
hvordan SBU kan videreutvikles, slik 
at SBU fortsatt vil ha en varig 
bærekraft i  
Skandinavisk Brevduesport.    
 
Per-Kristian Hansen,  
SBU-sekretær 
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Stemningsbilder fra NBF årsfest 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremtidens duegutter 
Marius Lyssand & Arne Gjerde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne Knudsen & Ragnar Lyssand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raymond Kalleklev & Svein Veland. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NBF’s nye sekretær Lars Corneliussen & 
Knut Austereim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sørlandets «Grand old man» Herlof G. 
Herlofsen & Rolf Helge Aspen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenneth Silkebekken & Ragnar Lyssand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekte lidenskap for brevdue- 
sport, Tom Corneliussen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knut Austereim, Jan Inge Våge & Rune Berg. 
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3A ETTÅRIGE HANNER
Bur Klasse År Kjønn Ring Navn Klubb Gruppe Poeng Totalt Premie

16 3A 2012 A 214 T & L CORNELIUSSEN OBK 1 94,50 1

12 3A 2012 A 199 T & L CORNELIUSSEN OBK 1 93,75 2

14 3A 2012 A 683 KJELL ELLEFSEN BBK 1 93,50 3

4U UNGDUER HUNNER
Bur Klasse År Kjønn Ring Navn Klubb Gruppe Poeng Totalt Premie

105 4U 2013 U 4888 STEIN THORSEN BERGEN.B.K 6 94,50 1

98 4U 2013 U 8134 KNUT AUSTREIM HAUGESUND 9 94,25 2

115 4U 2013 U 7583 JAN INGE AUESTAD JBF 8 94,25 3

5U UNGDUER JUNIOR

Bur Klasse År Kjønn Ring Navn Klubb Gruppe Poeng Totalt Premie
157 5U U 2184 ARNE GJERDE OS 5 93,50 1

159     5U 2013      U    2235 ARNE GJERDE OS 5 93,50 2

160 5U 2013       U 11848 PAWEL PISZCALSKI SOB 18 93,50 3

6A ÅPEN KLASSE
Bur Klasse År Kjønn Ring Navn Klubb Gruppe Poeng Totalt Premie

184 6A 2004 A 8252 STEIN THORSEN BERGEN B.K 6 95,00 1

186 6A 2010        A 4956 STEIN THORSEN BERGEN B.K 6 95,00 2

173 6A 2009 A 7117 HELGE SELDAL SOB 18 94,75 3

6U ÅPEN KLASSE

Bur Klasse År Kjønn Ring Navn Klubb Gruppe Poeng Totalt Premie
209 6U 2008 U 2433 NORVALD BERG SOB 18 95,75 GRAND PRIX 1

203 6U 2011 U 11990 NORVALD BERG SOB 18 95,50 2

207 6U 2012 U 16680 ELISABETH SELDAL SOB 18 95,25 3

 
 
 
2A SPORTSKLASSE

Bur Klasse År Kjønn Ring Navn Klubb Gruppe Poeng Tillegg Totalt Premie
2 2A 2011 A 7626 KNUT AUSTREIM HAUGESUND 9 94,00 0.3 94,30 1

1 2A 2012 A 2374 GJERMUND LYSSAND OS 5 93.50 0.75 94,25 2

5 2A 2011 A 11276 GJERT HOLE ABF 17 93.75 0.1 93,85 3  
 
2U SPORTSKLASSE

Bur Klasse År Kjønn Ring Navn Klubb Gruppe Poeng Tillegg Totalt Premie

7 2U 2010 U 7949 INGVAR KLUGE JÆREN 8 93,00 1,50 94,50 1

11B 2 2012 U 13404 RAYMOND KALLEKLEIV BERGEN B.K 6 93.75 0.55 94,30 2

10 2U 2010 U 12991 HELGE SELDAL SOB 18 93.50 0.40 93,90 3  

 
3U ETTÅRIGE HANNER

Bur Klasse År Kjønn Ring Navn Klubb Gruppe Poeng Totalt Premie

20 3U 636 T & L CORNELIUSSEN OBK 1 94,50 1

17 3U 2012 U 207 T & L CORNELIUSSEN OBK 1 94,25 2

19 3U 676 KJELL ELEFSEN BBK 1 93,25 3  
 
4A UNGDUER HANNER

Bur Klasse År Kjønn Ring Navn Klubb Gruppe Poeng Totalt Premie

36 4A 2013 A 8155 KNUT AUSTREIM HAUGESUND 9 95,25 1

32 4A 2013 A 8114 KNUT AUSTREIM HAUGESUND 9 94,75 2

31 4A 2013 A 4870 STEIN THORSEN BERGEN B.K 18 94,25 3  
 

 
5A UNGDUER JUNIOR

Bur Klasse År Kjønn Ring Navn Klubb Gruppe Poeng Totalt Premie

147 5A 2013 A 2224 ARNE GJERDE OS 5 93,25 1

148 5A 2013 A 11876 PAWEL PISZCALSKI SOB 18 92,50 2

145 2013 A 11960 KJARTAN AASE SOB 18 92,25 3  
 

 

 

 

Resultater landsutstilling 2014. 
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Klasse År Kjønn Klubb Gruppe Poeng Premie

4A 2013 A HAUGESUND 9 471,25 1

4A 2013 A SBF 14 466,75 2

4A 2013 A ABF 17 466,25 3

Klasse År Kjønn Klubb Gruppe Poeng Premie

4U 2013 U HAUGESUND 9 469,75 1

4U 2013 U SBF 14 469,50 2

4U 2013 U BERGEN B.K 6 469,00 3

Lagkonkurranser grupper ETTÅRS HANNER 3A
Klasse År Kjønn Poeng Premie
3A 2012 A GRUPPE 1 466.25 1

Lagkonkurranser grupper ETTÅRS HUNNER 3U
3U 2012 U GRUPPE 1 467,75 1

GRAND PRIX
6U 2008 U 2433 NORVALD BERG SOB 18 95,75 poeng

NBFs ærespris: Beste sammenlagt hann og hunn

Norvald Berg 94,00 + 95,75 189,75 poeng SOB 18 189,75 poeng

Lagkonkurranser foreninger UNGDUER HANNER 4A  
 
 
 
 
 
 

 
Lagkonkurranser foreninger UNGDUER HUNNER 4U  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norge- 08-2433 
Eier: Norvald Berg 
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Fra NBF: Ragnar Lyssand, Terje 
Hjelmås og Ingvar Kluge.    
Fra DdB: Erik Dybdahl, Erik 
Rasmussen og Peter Andersen.   
Fra SBF: Manfred Koch.   
For SBU møtte: Kasserer Erik 
Rasmussen og sekretær Per-
Kristian Hansen  
 
1. 
Skandinavisk Brevdueunions 
årsmøte ble avholdt fredag den 17. 
januar 2014 fra kl. 17.00 til kl.19.30 
på Quality Airport Hotel, Stavanger, 
Norge. SBU - President Ragnar 
Lyssand åpnet møtet og ønsket 
velkommen til skandinaviske 
duevenner og håpet på gode 
diskusjoner til det beste for 
skandinavisk brevduesport. Ragnar 
tok utgangspunkt i flyge forholdene 
og vanskene med kappflyvning i 
Norge på grunn av topografi og 
rovfugl. Det så nå ut til at man 
hadde greid å tilpasse både 
slippretning og tidsperioder for å 
slippe unna angrep av rovfugl under 
kappflyvningene. Dette har gitt 
resultater slik at optimismen hadde 
kommet tilbake, og i stedet for en 
synkende utvikling hva 
medlemstallet angår, så man nå en 
stabilitet i NBFs medlemstall.  
 
2. 
Samtlige fullmakter ble godkjent i 
tråd med representantene fra hvert 
land.  
 
3. 
Dagsorden ble enstemmig godkjent.   
 
4. 
Manfred Koch, SBF og Erik 
Dybdahl, DdB, ble valgt til 
protokollunderskrivere.  
 
5. 
Årsberetning 2012-2013 ble 
enstemmig godkjent etter en 
rettelse. Vedlegges protokollen. 
 
6. 
Driftsregnskap fra 1.12.11 til 
30.11.13 ble lagt fram av kasserer 
Erik Rasmussen. Det var revidert av 
Poul E. Meulengracht, DdB og Tom  

 
 
 
 
Corneliussen, NBF. Revisorene  
med delte at regnskapet var 
gjennomgått og funnet i orden. E.s. 
fra Meulengracht: ”Uden på nogen 
måte at klandre kassereren 
(tværtimod), mener jeg det vil være 
opportunt at Præsidenten, ved 
første givne lejlighed, indskærper for 
medlemslandene at kontingent bør 
betales rettidig.” Den manglende 
kontingent fra NBF på 1223.18 DKK 
var ført i status som tilgodehavende. 
Manglende kontingent fra SBF fra 
2012 er ikke inntektsført, og vil 
derfor påvirke regnskapet for 
2014/2015.  
 
7. 
Revidert regnskap vedlegges 
protokollen. 
 
8. 
Styret i SBU ble bevilget 
ansvarsfrihet for perioden 2012-
2013. 
 
9. 
Flyveresultatene for 2012 og 2013. 
Etter at sekretær hadde meddelt at 
det på premielistene som 
essduevinner både i 2012 og 2013, 
hadde Frode Kristensen (066 Skive, 
DdB), ved en feil fra sekretær, fått 
navnet Frode Kristiansen.                                   
Da ingen protester var innkommet 
ble resultatene for 2012 og 2013 
godkjent. 
 
10. 
Innkomne forslag og skriv.  
9.1: Norges Brevdueforbund 
foreslår: SBU-mesterskapet 
endres til 2 tellende duer av 4 
kryssete på fem slipp hvor tre av 
slippene må være på minst 100 
km og to slipp på minst 200 km.  
Begrunnelse fra NBF: Da 
medlemmene i NBF har spredt 
hjemkomster på slippene øker 
vanskeligheten til å få samlet nok 
poeng når det er 4 tellende duer. 
NBF ønsker da at det er bare to av 
fire duer som skal telle til 
mesterskapet. For å kunne sikre at 
alle gruppene i Norge har mulighet 
til å delta, ønsker NBF at det er fra 
100 km og videre som kan telle til  

 
 
 
 
mesterskapet. For at de norske 
gruppene skal klare å gjennomføre 
5 SBU-slipp må 100 km-slippene 
også tas med ellers vil det for flere 
grupper være en risiko for at de ikke 
klarer å gjennomføre fem slipp på 
200 km og over. I diskusjonen ble 
det påpekt fra NBF at det var minst 
100 km og minst 200 km som var 
kravene slik at slik at 
konkurranseenhetene kunne 
anmelde lengre slipp, slik som før. 
Da DdB hadde besatt alle 
premieplassene i 2012 og 2013 
hadde Peter Andersen en sportslige 
innstilling som følger: ”Dess flere vi 
får med i konkurransen, dess 
bedre.”  
Møtet vedtok NBFs forslag som en 
forsøksordning for de 2 neste år. 
(2014 og 2015) 
 
9.2: NBFs forslag om utvidelse av 
duetallet og endring av statuttene 
for maksimalttid i 
ungelandskampen i SBU, ble 
trukket av NBF.  
DdB tok i forbindelse med denne 
sak opp problemet med få duer 
hjem til slaget i finalen i 
ungelandskampen i regi av 
DaPiRace i 2013. Manfred Koch 
mente det var samme problem i 
mange OLR i flere land i 2013 også 
med stor spredning på duenes 
hjemkost nasjonalt i de 3 SBU-land. 
Etter noe diskusjon ble det fra DdB 
fremmet et forslag i 2 punkter. 
 
9.2.1. Den sittende President i SBU 
tar den endelige beslutning om 
hvem som arrangerer 
ungelandskampen i SBU for det 
enkelte år. 
 
9.2.2. Ungelandskampen i SBU 
arrangeres i 2014 som en del av 
DaPiRace som i de 2 foregående år. 
Noen mindre endringer i statuttene 
p.g.a punkt 9.2.1 
Forslagene ble enstemmig vedtatt.  
 
9.3 Kasserer i SBU, Erik Rasmusen 
la fram for SBU-møte økonomiske 
vurderinger og forslag angående 
premiering. Han kommenterte også 
fordeling av kontingent mellom de 3 

SBU årsmøte 17. januar 2014.  
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SBU-land, samt det fallende 
medlemstall i de 3 SBU-land. 
Skrivet ble lagt ved protokollen for å 
tas opp på neste årsmøte i 2016.
  
11. 
Premieringsplan for 2014-2015. 
Denne ble godkjent med de vedtatte 
endringer i sak.9.1 med tilpasninger 
til statuttene for kl.1 og kl.3 i SBUs 
premiering og etter vedtak i sak 9.2 
tilpasning til statuttene for 
ungelands- kampen i SBU for 2014. 
Statuttene vedlegges protokollen. 
 
12. 
Dommerspørsmål. NBFs 
Dommerklubb hadde tatt initiativ i 
retning dommerklubben i Danmark 
for å få til samarbeide på tvers av 
landegrensene. På grunn av sene 
avklaringer med tanke på datoer for 
dommersamlinger ble det ingen 
felles dommersamling i 2013, men 
dette var et ønske fra begge lands 
dommerklubber om å få til i 2014.  
 
13. 
Spørsmål og svar. 
Meningsutveksling 
mellomdelegatene angående 
trykking av felles tidsskrift og de 
store trykkingsutgifter for NBF og 
SBF.  
 
14. 
Valg. Følgende ble valgt etter vanlig 
rokering med de 3 land. 
President: Manfred Koch, Sverige 
1. Visepresident Erik Dybdahl, 
Danmark 
2. Visepresident Ragnar Lyssand, 
Norge. 
Lars Corneliussen, NBF ble valgt til 
ny SBU-sekretær etter Per-Kristian 
Hansen som trakk seg etter 20 år i 
vervet. 
Alle valg var enstemmige. 
 
15. 
Neste SBU-møte avholdes andre 
uke i februar i Sverige i 2016 i regi 
av Svenska Brevduveförbundet. 
 
16. 
Møtet ble avsluttet kl. 19.30 og NBF 
inviterte etter tradisjonen til SBU-
middag.  
 
  
 

Ved protokollen Per-Kristian 
Hansen. 

 
 
Kontrollert og godkjent av valgte 
justeringsmenn som har signert;  
 
Manfred Koch 
Jag finner att protokollet är korrekt 
och har inga invändningar. 
Tack för ett fint arbete. 
       Sign. 
 
Erik Dybdahl 
Jeg finder referatet/protokol som 
retvisende for vort møde. Jeg har 
ingen tilføjelser. 
Tak for fint arbejde. 
        Sign. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Minneord Hugo Andre’ Rasmussen 
          Oslo Brevdueklubb. 
Hugo André Rasmussen ble født i 1961, og 
allerede på slutten av 60-tallet ble han aktivt 
med i stellet og treningen av duene til faren 
Bjørn Harry Rasmussen. Utover på 70-tallet 
ble Hugo gammel nok til å konkurrere med 
duer fra et eget dueslag, da som 
juniormedlem. Hugo kommer fra en stolt og 
historierik brevduefamilie, da begge onklene 
til Bjørn Harry, Knut Rasmussen og Andreas 
Rasmussen, var fremtredende medlemmer i 
Oslo Brevdueklubb både før og etter 2. 
verdenskrig, med særlig interesse for de aller 
lengste flyvninger.  
 
Knut og Andreas Rasmussen holdt sine duer 
på henholdsvis Rodeløkka og Sagene i Oslo, 
og både Bjørn og Hugo gjorde en god jobb 
med å videreføre stammen med duer de arvet 
fra onklene til Bjørn, på Hagan i Nittedal. 
Hugo var stolt da han omtalte de av sine duer 
som hadde det “gamle Rasmussen-blodet” i 
seg. På 70- og 80-tallet, konkurrerte Hugo etterhvert sammen med sin far i kompaniskapet H&B Rasmussen, og de var 
da alltid å regne med, i toppen av resultat- listene, på de helt lengste distansene. Da Hugo mistet sin far i 1994, mistet 
han også sin mentor og samarbeidspartner i brevduesporten, noe som gjorde tapet av faren vanskelig for Hugo.  
 
I 1997 tok Hugo eksamen som brevduedommer, og dette førte til at Hugo etterhvert, også la mer vekt på duenes fysikk i 
sitt avlsarbeid. Hugo kan vise til en rekke gode resultater på utstillinger. Han ble etterhvert regnet som en av de fremste 
og dyktigste brevduedommerne i landet, som satt sin ære i det å være korrekt i det brevduefaglige. Hugo var også ivrig 
etter å forsterke sin egen brevduestamme, og kjøpte jevnlig inn duer både fra lokale helter, samt diverse inter- 
nasjonale brevduer. En annen ting Hugo var kjent for i brevduemiljøet, var hans enorme evne til å huske detaljer fra 
langt tilbake i tid, som angikk brevduesporten. Han var som et vandrende leksikon i brevduesport. Han kunne for 
eksempel huske ringnumrene på duer som vant konkurranser tilbake til 60- og 70-tallet, og hvis det var noe 
brevduehistorisk vi i klubbmiljøet i Oslo Brevdueklubb hadde glemt, hadde vi et oppslagsverk i Hugo, som hadde både 
reglement, ringlister og resultatlister i hodet.  
 
Hugo ble alvorlig syk sommeren 2013, og det var det en tung avgjørelse å ta, da han bestemte seg for å avvikle sitt 
duehold på grunn av sin egen helsesituasjon. I samarbeid med Hugo ble ti duer valgt ut fra hans duebestand, til en 
opphørsauksjon. Etter Hugos ønske skulle et eventuelt overskudd fra denne auksjonen tilfalle Norges Brevdueforbunds 
Dommerklubb. Denne auksjonen ble avholdt i Fredrikstad den 29. desember 2013, med et stort antall duefolk fra 
Østlandet til stede. Det ble en vellykket auksjon, og etter auksjonen ringte vi sykehjemmet, der Hugo bodde de siste 
dagene i sitt liv, for å fortelle om at duene hans nå var i trygge hender hos sine nye eiere. Sykepleierne hadde ikke fått 
kontakt med Hugo de siste dagene før dette, men da de fortalte om brevduene og auksjonen, fikk sykepleierne en 
reaksjon som tydelig viste at dette fikk han med seg. Kort tid etter dette, samme dag som auksjonen, sovnet Hugo inn. 
 
Vi i brevduemiljøet lyser fred over Hugos minne. 
 
På vegne av Oslo Brevdueklubb og Norges Brevdueforbunds Dommerklubb 
 
Lars Corneliussen. 
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