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Norges 
Brevdueforbunds 

dommerklubb: 
Formann: Jan Inge Våge 

Tlf: 917 66 572 
Sekretær: Tom Corneliussen 

tlf: 226 42 280 
Kasserer: Helge A. Fjelltun 

Tlf: 552 27 210 
 

Dommerklubbens-kontonummer: 
9521.55.42824 

 

 

  

 
 

Organ for Norges Brevdueforbund: 
Norsk tidsskrift for Brevduesport: 

Redaktør: Stig Morterud mobil: 906 44 790 
Reddalsveien 190, 4886 Grimstad 

stig@morterud.no 
Trykkeri: Sekreteriatet DDB 

 
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 

Utgivelsesplan for tidsskriftet: 
 

Tidsskriftet vil hvert år dekke: 
- Aktuelle saker og hendelser 

 innsendt av deg. 
-  Ringliste og resultatnummer. 

-  Slipprapporter 
 

Gruppeformenn har ansvar for tidsfristene 
NBF setter for innsending til tidsskriftet. 

(ringliste, reglement og resultater) 
 

Øvrig innsending av stoff til tidsskriftet 
kommer på trykk i første påfølgende 

nummer når det er tilstrekkelig med stoff til 
produksjon av tidsskrift. 

 

Norges Brevdueforbund (NBF): 
President: 

Ragnar Lyssand 
tlf: 915 35 075 

Heien 28, 5211 Os 
E-post: ragnar.lyssand@gmail.com 

Sekretær: 
Lars Corneliussen tlf: 958 79 298 

Krokliveien 21, 0584 Oslo 
E-post: lars.corneliussen@brevduesport.no 

Styremedlem/økonomiansvarlig: 
Tom Corneliussen tlf: 226 42 280 

Skogvollveien 29, 0580 Oslo 
E-post: tom.corneliussen@vikenfiber.no 

Pr-leder og fremlysningskontakt: 
Terje Hjelmaas 
tlf: 992 56 909 

Jordenebakken 9, 4870 Fevik 
E-post: nina-hag@online.no 

Styremedlem og materialforvalter: 
Ingvar Kluge tlf: 908 66 133 

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: 936 92 626 
Borgemarka 43, 3711 Skien 

 
Norges Brevdueforbunds internettside: 

www.brevduesport.no 
Redaktør: Marianne Walente 

E-Post: marianne@lindbergduene.com 
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Redaktøren har ordet: 
                                                                                    
 

a er det klart, jeg skal overta 
stafettpinnen etter forrige redaktør 
Kristian Henriksen. Jeg vil starte 

med å takke han for den jobben han har 
gjort for NBF. Takk fra alle vi som har 
glede i brevduer, og som er glade for 
bladene vi har fått i hånden. Nå er det 
altså jeg som skal forsøke å sy sammen 
aktuelt stoff for medlemmene. Det gleder 
jeg meg til å ta fatt på. 
 
 
Når man er redaktør i et tidsskrift vil det 
naturlig medføre å ha meninger om ulike saker. I denne utgaven vil jeg fokusere på en 
sak som kom opp i representantskapsmøtet på Stord. En kjent sak for de som hadde 
lest sakspapirene til NBF sitt høyeste organ (representantskapsmøte). Saken kom opp 
og det handlet om «uenigheter» omkring en gruppe. «Uenighetene» hadde vedvart 1,5 
år uten løsning. Ikke mer om det her. Det er et annet fokus jeg vil sette søkelyset på. 
Jeg oppfattet under representantskapsmøtet at det var en stor vilje til å komme 
mennesker i møte i denne saken. Folk tok til ordet for at her måtte gamle ting ligge, og 
vi måtte se fremover. Shake hands! Det var altså en drivende vilje til å finne sammen 
igjen, finne løsning på problemene. På jobben min har vi et ordtak: «Der det er vilje, 
der er det vei». 
 
Når vi i kommende sesong skal glede oss over brevduesporten, kan vi alle lære av 
denne holdningen. Omtal hverandre positivt. Det har en del å si…, eller hva? 
 
Du skal vite en ting, du kan ha stor innflytelse på hva som står skrevet i bladet. Ta 
kontakt med meg på telefon, eller mail dersom du har interessante saker å skrive om. 
 

Med ønske om god sportmanship! 

Stig Morterud
 

Presidenten har ordet: 
Vel blåst Gr. 14! Medlemmene samt deres 
ektefeller hadde tydeligvis lagt ned en 
kjempejobb ifb med årets  
representantskapsmøte på Stord. Det ble 
for alle som deltok en hyggelig helg hvor 
fellesskapet blomstret fra start til slutt. 
Regner med at det går en stund før  

 
 
 
resultatet av liveauksjonen fredag kveld 
blir slått. 30 duer solgt for kr. 154.300 ! 
Resultatet viser at det satses innen norsk 
brevduesport og det fryder en president 
sitt hjerte. 
Fortsetter… 

D 
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Selve representantskapsmøte lørdag 

hadde en god atmosfære. Ikke de store 

diskusjonssakene, men med godt 

forberedte representanter ble sakene 

gjennomgått på en god måte. Takker alle 

deltakere for et fint møte. Referat er 

nettopp ferdigstilt av Lars og er sendt 

gruppeformenn/webside. Styret i NBF fikk 

fornyet tillitt og vi vil alle gjøre vårt beste 

for organisasjonen i året som kommer. 

Som jeg har pekt på flere ganger er det  
viktig at gruppene gjør    

«One Loft Race er blitt svært 
populært».  
grovarbeidet/fungerer godt slik at styret 
får tid til å se på de store linjene.  
Ellers må jeg takke Stig Morterud fra Gr. 
13 som meldte seg som ny redaktør for 
tidsskriftet. Vi ble alle litt overrasket da 
han under møte på Stord tok på seg 
jobben og med sitt gode humør meddelte 
at han hadde mange tanker omkring 
innhold mm. Håper at alle medlemmer, 
foreninger og grupper vil hjelpe Stig slik at 
vi får et innholdsrikt blad.  
Når det gjelder økonomien til tidsskriftet 
ble denne diskutert både på 
formannsmøte i 2014 samt på 
representantskapsmøte. I budsjett for 
2015 er det totalt avsatt kr. 48.000 (alt 
inkludert). Styret vil ha god dialog med 
Stig ang produksjon av blad slik at vi tar 
hensyn til de økonomiske rammer som er 
vedtatt. Det er viktig at vi finner gode 
løsninger og Stig har allerede meddelt at 
her er det flere muligheter.  
 
Ellers går det raskt mot en ny sesong. 
Mange har satt duene sammen for 
produksjon av årets unger. I slutten av 
april skal unger sendes Dapirace, Team 
Femhøje mfl.. One Loft Race er blitt svært 
populært og mange norske duefuter 
sender sine ungduer ut i verden. I 2014 
vant norske duer både Dapirace og Team 

Femhøje, så det er ikke uten grunn at vi 
nordmenn har stor tro på de duer vi 
sender. Våre duer er fult på høyde med 
andre europeiske duer når vi leser 
resultatlister fra de ulike One Loft Race. 
Dette er også en fin måte å få prøvd ut 
unger fra sine avlspar samt at dette er et 
tilskudd til vårt hjemlige duehold. 

 
Når det gjelder DDB sitt 
utrekningsprogram starter vi nå et nytt år. 
Husk at dere må legge inn alle duene i 
programmet, vaksinere og overføre aktive 
duer til klokken før sesongen starter. Når 
det gjelder slippeplanene er fristen for 
innsendelse 15. februar. Planene skal 
legges inn på server i Danmark av Terje 
Hjelmaas samt undertegnede. Klargjøring 
før sesongstart tar alltid litt tid så det er 
bare å starte på denne jobben. 
 
Til slutt oppfordrer jeg alle medlemmer til 
å bidra lokalt i sin forening/gruppe. Det er 
spesielt viktig at vi tar vare på nye 
medlemmer, disse trenger råd og bistand 
og her er du en viktig person. Drar vi lasset 
i fellesskap er jeg sikker på at 
brevduesporten har en fremtid i vårt 
langstrakte land. Se muligheter og ikke la 
deg knekke av litt motgang.  
 
Lykke til med kommende sesong og måtte 
alle dine håp og ønsker ble innfridd. 
Ragnar 
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Kurt Helgesen er styreleder i gruppe 14 og melder om ei travel helg for 

arrangøren. Siste helgen i januar avholdt de landsutstilling og 

representantskapsmøte i Norges Brevdueforbund. Stord Hotell, Leirvik 

 

Kurt Helgesen sier dette om festen: 
Mye folk, ca. 90 personer tilstede på 
skalldyraften og fredagens dueaksjon. 
Litt skuffende at kun 160 duer stilte på 
landsutstillingen og ingen duer fra Øst 
eller Sørlandet (Red. hadde med 4 
duer, red anm.). Kanskje vi må tenke 
nytt for å stimulere til deltakelse. 
Kanskje sette opp en organisert 
transport som kan frakte duer til /fra 
arrangementet. 

 
Figur 1 Utstillingen var meget godt arrangert. I 
samtale med dommerne kom det frem at det var 
mye bra duer i år. (Kommentar og bilde, RED) 

For et år siden, på årsfesten i 
Stavanger, lovet jeg tidenes norske live 
auksjon på Stord, og det klarte vi. 
30 duer ble solgt for til sammen 
154.300 kroner, 5.140 kr i snitt pr due. 
3 duer ble solgt for 10.000 kroner, en 
kjempesuksess! 
  

Lørdagen ble duene bedømt og en god 
generalforsamling ble avholdt. 
På lørdag ettermiddag ble det 
arrangert et vorspiel til årsfesten med 

NBF premieutdeling, utdeling av 
premier i landsutstillingen samt 
trekning av et duelotteri som pågikk 
hele helgen. Resultatlisten fra 
landsutstillingen ligger vedlagt. 
  
Lørdagskvelden var det tid for årsfest 
med ca. 85 personer tilstede. 
Tilbakemeldingene derfra var at maten 
og musikken var veldig god og det ble 
en sosial kveld hvor dansegulvet var 
besatt stort sett hele kvelden. 
Noen personer fikk annerkjennelse for 
jobben de har gjort for brevduesporten 
i Norge. Torleif Aasheim fikk en 
oppmerksomhet for 11 års innsats i 
styret. Kjell Ellefsen fikk også noen fine 
ord om sin innsats opp gjennom årene 
i forbindelse med at han avslutter sitt 
duehold. Hans bror Harald, som også 
avslutter sitt duehold, fikk også NBF’s 
hedersmedalje. Det var NBF sin 
dommerklubb som gjorde 
oppmerksom på Harald sin store 
innsats. 
  

Stort engasjement rundt alle border 
hele kvelden, og det ble en virkelig 
flott årsfest! 
Gruppe 14 har fått mange gode 
tilbakemeldinger på vårt arrangement 
og det setter vi veldig stor pris på. 
Innlegg ved: Kurt Helgesen 
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Ankomstdagen vartet arrangøren opp med et 

fantastisk skalldyrbord i utstillingslokalet. La 

meg si det slik; Ferskere og bedre skalldyr får 

du ikke! (Kommentar og bilde, RED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Når brevduefolk møtes, 

koser de seg godt» 

(gammelt jungelord). 
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Slik ser en GRAND PRIX vinner ut. 

Bilde Stig Morterud, dette er duene som ble 
auksjonert. 

  

GRAND PRIX DUEN: Knut Austreim med due 14-10987U 
(95.50p) 

 

 

Resultater på landsutstillingen 

på Stord: 
 

NBF’s ÆRESPREMIE 

Helge Seldal med due 07-14869U 95.50 poeng og 

13-11930A 95.00 poeng 

GRAND PRIX 
Knut Austreim med due 14-10987U (95.50p) 

Klasse 2A Sportsklasse Hanner 

1. Gunleiv Hadland 7666-13 Jæren BF   95,45 p 

Klasse 2U Sportsklasse Hunner 

Kenneth Silkebækken 12523-13 Arna & Fana BF 

95,55 p 

Klasse 3A Ettårige Hanner 

Stig Morterud 09589-13 Arendal & Grimstad BF 94p 

Klasse 3U Ettårige Hunner 

Knut Austreim 8143-13 Haugesund BF 93,25 p 

Klasse 4A Unghanner 

Janneche & Audun Larse 7299-14 Bergen BK 94p 

Klasse 4U Unghunner 

Knut Austreim 10987-14 Haugesund BF 95,5p 

Klasse 5A Unghanner (Junior) 

Kjartan Aase 13855-14 Stavanger & Omegn BK 

93,75p 

Klasse 5U Unghunner (Junior) 

Arne Gjerde 2911-14 Os BK 94p 

Klasse 6A Åpen Klasse Hanner 

Helge Seldal 11960-13 Stavanger & Omegn BK 95p 

Klasse 6U Åpen Klasse Hunner 

Helge Seldal 14869-07 Stavanger & Omegn BK 

95,5p 

Klasse 4A Unghanner 

Haugesund BF poeng: 465,00 

Bergen BK poeng: 465,00 

Os BK poeng: 464,50 

Klasse 4U Unghunner 

Haugesund BF poeng: 473,50 

Sunnhordland BF poeng: 468,75 

Os BK poeng: 467,00 

 

Det var en fin brevdueutstilling med 160 konkurrerende duer. 

Brevduesport viser frem deler utstillingen.  
Dommere på utstillingen var Jan Inge Våge, Tom Corneliussen og Gunnar Hatlelid. 
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Fra Versele Laga katalogen: «Nothing is too much 

trouble for those who are willing». 

   

Det bor en kar på Jæren. Han er ikke 

helt som andre folk. Vel, han er nok 

som andre folk, det er bare det at han 

har bedre greie på brevduer enn folk 

flest. Vi kan vel si at han er en meget 

erfaren duekar. Denne karen heter 

Ingvar Kluge, og fikk i år 

KONGEPOKALEN i NBF. Ikke bare 

det, kongepokalvinner har Kluge nå 

vært for 4. gang. Han må da gjøre noe 

riktig(?). 

 

Figur 2 Kongepokalen er sikret for i år. Gratulerer Ingvar 
Kluge, det er aldri flaks å vinne kongepokalen. Her er 
konkurransen stor, mange ønsker å vinne. 

Ved frokosten på hotellet havnet jeg 

ved siden av Ingvar Kluge. Jeg kan 

avsløre det…, vi snakket om brevduer 

(hehe) 

Jeg som er ganske ny i sporten spurte 

jo en del om hvordan han kunne få 

duene til å fly så bra, og svarene lot 

ikke vente på seg. Kluge hadde ting 

han mente var viktig i dueslaget.  

Nedenfor ser vi deltakere på festen. 

Det er noen av NBF juniorer som feirer 

meget gode flyge resultater i år. 

Marius ble NORGESMESTER i 

juniorklassen. Arne vant juniorklassen 

på landsutstillingen og fikk 2. plass i 

ungduemesterskapet for juniorer. 

Christina vant kortdistansemester-

skapet for junior, samt ett-åring-

mesterskap junior. 

 

Her er president i NBF Ragnar Lyssand sammen 
med 3 juniorer. Fv. Marius Lyssand, Arne Gjerde og 
Christina Krogsæther. 

Det er flott med juniorer som satser så 

friskt som disse gjør. Jeg håper vi kan 

få en reportasje om dem og 

brevdueholdet deres i bladet etter 

hvert. (hint hint gr. 5)  
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En Dansk erfaren 

brevdueholder brukte eddik i 

bedevannet til duene. Dette 

skulle føre til smidigere vinger, 

likeså brukte han epleeddik i 

drikkevannet, det skulle hindre 

vekst av mikroorganismer. 

JEG ØNSKER Å FÅ INN NOEN RÅD OG ERFARINGER OM HVA SLAGS 
GULV SOM ER DET BESTE FOR DUESLAGET. SAMT HVORDAN FÅ 
AUTOMATISK DRIKKEVANN LAGT INN. 

Har du erfaringer, så skriv inn til denne «tips og råd» siden. 
Er det treflis, spiler, betong, papir, metallrister, granulat…? 

Gi noen tips fra din kunnskap om dette i neste nummer… 

Tips og råd sendes til: stig@morterud.no …NÅ! 

[SITER KILDEN DIN HER.] 

Redaktøren vet at mange setter pris på tips. Det å få det rette tipset kan for 

eksempel gjøre at dueholdet går litt lettere i hverdagen. Det kan føre til at 

duene dine blir sunnere og friskere, eller at du finner ut av at rådet om eddik i 

badevannet hos duene gjør at dine duer flyr hurtigere … 

Det å drive med brevduer er så mangt. Mens noen driver i det små og stortrives 

med få duer, er det andre som satser friskt og bygger store dueslag. Likevel, 

alle vil ha duene først hjem! 

Hvis flere sender inn råd, kan det kanskje bli mange sider med gode tips … 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

På denne siden ønskes det at dere sender inn tips og råd som dere 

mener andre medlemmer kan ha bruk for. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har slitt med at slåssing i redene gjør at unger kan 

bli tråkket i hjel.  

Denne sesongen parret duene i januar som vanlig. 

Det nye i år, er at jeg satte sammen parene etter 

flygesesongen i fjor, og hadde etter dette hannene i 

kassene gjennom vinteren. Når så de skulle settes 

sammen var de mer klar over parene sine, så i år har 

ikke en slåsskamp funnet sted i kassene. 

                                  Marie Morterud 

En brevduemann må alltid finne sin 

egen vei…, eller hva? 
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Bli kjent med Arendal og Grimstad brevdueforening 
 

 

Tidligere Arendal & Omegn 

Brevdueforening ble etablert i 

1970, og hadde sine møter hos 

John Forsberg på Hisøy i Arendal. 

Klubben byttet navn i ca. 1990. Da 

var medlemmer fra Grimstad og 

Fevik i et stort overtall. Medlems 

tallet har helt siden 1990 ligget på 

15-20 stk. I dag er det 17 

medlemmer fra Arendal til 

Lillesand. Størst økning de siste 

årene er medlemmer fra Lillesand. 

Klubben har hatt redaktøren for 

tidsskriftet i Geir Erling Birkeland, 

som for øvrig fikk hedersmedaljen 

av NBF i 2008. Dette fikk 

han for god innsats for 

klubb og forbund. Vi har 

nå en ny redaktør fra 

2015 som heter Stig 

Morterud, lykke til i 

denne viktige jobben 

Stig. Klubben har pr. i 

dag Pr-Leder i forbundet. 

Det er Undertegnede som 

fremdeles sitter i styret i 

NBF. Vi har arrangert 

årsmøte 2 ganger i 

samarbeid med gruppe 3, 

dette var i 2008 og 2013. 

 

 

 

På siden «bli kjent med», vil vi møte ulike 

brevdueklubber i hvert enkelt blad. 

Den klubben som blir omtalt utfordrer neste 

klubb/forening. På denne måten blir vi bedre kjent 

med brevdue Norge.  

Klubben bestemmer selv hva som skal komme frem, 

men stikkord er: 

 Hvordan går det i klubben? 

 Presentasjon av medlemmer, med bilde fra 

dueslaget. 

 Slipp-plan, rovfugl, treninger og samarbeid 

 Hvordan system flyr medlemmene med? 

 Gjerne et dybdeintervju om ett medlem. 

 5 tips fra klubben til «tips og råd siden». 

Bildet er av Helge Ekros, mangeårig 
medlem i klubben, duen er en 
gammel venn på 13 år. Helge bor på 
Bergemoen i Grimstad. Vår mest 
erfarne duekar. 

Helge Ekros sine duer. Han har 
ensfargede hvite og sorte 
duer. Fine brevduer  

Vi i Arendal og Grimstad 

brevdueklubb utfordrer gruppe 2 

til å fortelle om sin klubb i neste 

nummer! 
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Kurt Dalen fotografert foran 
brevdueslaget sitt på Hisøy i 
Arendal. Kurt har veldig mye fugl og 
er interessert i undulater, finker og 
annen tropefugl. Den store 
interessen er nok raseduer. Da jeg 
forrige gang snakket med Kurt 
hadde han ca. 300 undulater. Han 
ligger ikke på latsiden. 

 

Tekst til alle bildene er av RED. 

Klubbens nyeste medlem Daniel Ellingsen 
og Hege Berntsen. De har akkurat startet 
opp med brevduer, og det blir spennende 
å se om de slår oss i årets flygninger. 
Paret bor i Lillesand og kan nesten stupe 
ut i kaldvellfjorden. Gratulerer med nytt 
brevdueslag. 

Klubben går godt og vi 

samarbeider med 
Brevdueforeningen Lyn i 

Kristiansand. Samarbeidet 

går på alle slippene, voksne 

som unger for 2015. I 2015 

har vi 2 slipphelger med 

voksne duer fra Rysstad 

(Setesdalen). Etter disse 2 

helgene går turen til 

Danmark & senere 

Tyskland. Ungdueslippene 
går fra Hosslemo som er 50 

km lengre opp Setesdalen enn 

Rysstad. Ungdueslippene blir 

avholdt fra 12.09, da de fleste 

Vandrefalkene har reist fra 

fjellet. Det er ikke til å legge skjul på at vi ønsker flere medlemmer. 

Tekst: Terje Hjelmaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er av ekteparet Nina og Terje Hjelmaas. De er begge 
medlemmer i klubben. De har stor interesse for duer og mens Nina 
snekrer og fikser rundt dueslaget tror jeg nok Terje har beste 
oversikten inni slaget. 
Slaget ligger fint og  fritt i ei stor hage på Fevik i Grimstad. 
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Her ser vi fjorårets klubbmester Arild Berg 
foran slaget sitt. Arild bor på ei perle av en 
beliggenhet i sjøkanten i Homborsund i 
Grimstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gang imellom har vi kake og kaffe på 

duemøtene. Det er alltid koselig. Hva vi 

tar opp/ tema på duemøtene varierer 

etter årstiden. Det kan være saker som 

skal opp i forbundet, eller det kan være 

hvordan det går i det enkelte 

brevdueslag.  

Vi bestiller foret til duene gjennom 

klubben. Det gjelder alle medlemmene, 

men vi kan godt kjøpe en sekk, eller to 

andre steder, det er ikke så nøye. Vi 

prøver allikevel å holde oss til å kjøpe 

foret gjennom klubben 2 ganger i året. 

Det er fordi 10 % av varekjøpet blir å 

regne som en inntekt for klubben. Dette gjør en god inntekt for klubben, og gjør for 

eksempel flygningene billigere (dvs. at vi da subsidierer flygningene for å få med 

flere duer). Vi trenger også å få inn noen kroner i klubben for at klubbkassa kan 

betale middag på årsmøtet. Det setter jo en ekstra fin ramme. 

Det er ikke vanlig å trene duene sammen i vår klubb, altså felles treningsslipp. Derfor 

er det ikke noe rutine på det. Vi vet ikke helt om det er noe å tjene på å gjennomføre 

det, annet enn det sosiale selvfølgelig, men det har vært diskutert i klubben. 

Hvordan gjøres dette i andre grupper tro? Kanskje kan de som har meninger om at 

dette er bra for duenes resultater sende inn noe til «tips siden». 

Her er Steinar Berntsen foran brevdueslaget sitt. Slaget 
ligger på Kaldvell rett ved sjøen. For de av dere som har 
hørt om "Blindleia", så ligger dueslaget rett i leia.  

Her er Stig Morterud inne i dueslaget sitt. Dueslaget 
ligger på Bergemoen i Grimstad, på et lite småbruk. 5 
minutter fra Grimstad sentrum. Er det brevduefolk på 
besøk i Grimstad så ikke nøl med å stikke innom. 
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Kennneth Silkebækken fra Bergen. I to nummer vil vi følge noe av 

det arbeidet Kenneth legger ned i brevduesporten. 

Del:1 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Kenneth Silkebækken 
 

– med bussen til championat i 2013 – 

følger opp suksessen i 2014 
-Siste slipphelg med voksne duer. 
Jeg sitter og venter på to duer. 
Duene er “de to superbrødrene”, 
som jeg kaller dem. De var nummer 
åtte og nummer ni i gruppen helgen 
før. Nå skal gruppemesterskapet 
avgjøres. Jeg ligger som nummer to i 
sammendraget, og Kjell (annen 
brevduemann) som nummer en. 
Trodde egentlig ikke det var mulig å 
ta gruppemesterskapet, men håpet 
på å beholde 2. plassen. Kjell har 
vært solid hele veien. Hastigheten 
kom ned i ca. 1000 meter per minutt. 
Ingen duer. Snakket med Roy 
Inge(annen brevduemann) på telefon, 
han hadde ikke hørt om noen duer. 
Rett etter denne samtalen kommer det en due. Den skal til meg! Det er en av 
brødrene! 

Spenning 
Slik beskriver den ferske brevduemesteren i Bergen, den spennende, og avgjørende 
slipphelgen i Bergen i 2013. -Jeg kommer aldri til å glemme måten han kom på, og de 
følelsene jeg fikk av å se dette, fortsetter han. - Jeg ringte Roy Inge for å melde at jeg 
hadde fått due, og han regnet ut at Kjell måtte få due før nokså snart for å slå meg i 
gruppesammendraget. Ventingen på beskjed når Kjell hadde fått due, var nærmest 
uutholdelig for Kenneth. Heldigvis for meg Kenneth, fikk Kjell sin første due, en halv 
time for sent, og det var et faktum: Kenneth ble gruppemester gruppe 6 i 2013.  
  

Kennneth, med en av sine favoritter. 
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Starten 
Kenneth er født i 1974, så den til den kommende sommeren, fyller han 40 år. En ung 
mann, med andre ord. Opp gjennom skoleårene holdt Kenneth på med ridehester. En 
mann ved navn Jan Otto Rasmussen, som (1990) leverte spon til ridesenteret. - Jeg kom 
i kontakt med han, og etter hvert ble jeg med han i lastebilen til Granvin hvor han 
hentet sponen. Han drev med travhester og det var jo da naturlig at jeg var innom han 
og kikket på de fine hestene hans, mimrer Kenneth. Denne Jan Otto Rasmussen hadde 
ikke bare travhester, han hadde også fugler, brevduer, og det fattet straks Kenneths 
interesse. Dette ble fort noe også Kenneth ønsket å drive med, og ikke lenge etter ble 
hestesport byttet ut 
med brevduesport. 
 
Jeg kan vel ha vært 
en 15-16 år når  
Jeg ble kjent med 
brevduesporten, og i 
1991 fikk jeg mine 
første brevduer. To 
duer fra Arne Olsen, 
og en due fra Jan 
Otto. I 1992 fikk 
Kenneth fem unger 
som han kappfløy 
med, og fikk gode 
resultater. Senere ble 
han også kjent med 
John Skoge, som 
ifølge Kenneth imponerte han stort som duemann. John tok seg alltid tid, hvis det 
var noe man lurte på. 
 
En annen hyggelig duemann fra området, Atle Larm, ga meg en due fra Polen. Det 
husker jeg meget godt. Det var stort å få en due fra Polen på slaget, husker Kenneth. I 
de første årene hadde Kenneth sine duer hos Jan Otto Rasmussen, men før 1993-
sesongen fikk Kenneth sitt eget dueslag, og startet opp med nye duer herfra. Han 
fikk litt duer herfra og derfra, men dessverre, senere den høsten ble dueslaget 
rammet av en sykdom på duene. Og Kenneth så seg nødt til å avlive alle duene, da 
han på tross av analyserte avføringsprøver, fant man ikke ut hva slags sykdom dette 
var. I 1993 meldte han seg inn i NBF og Rapid Brevdueklubb. Våren 1993 fikk han en 
gave fra sin gode venn og duenabo Jan Ove Larsen. 40 dueunger fra Geir Lyssand fra 
Os. I 1994 var disse duene årsak til at han vant utlandsmesterskapet i Rapid BK. – Jeg 
skulle gjerne hatt noen av disse duene i dag, tenker Kenneth. Kenneth er født i 
Bergen, og har bodd mesteparten av livet sitt i Fana, nærmere bestemt Hjellestad og 
Flesland, men han har også bodd en del år på Askøy. Sånn er det når foreldrene bor 
forskjellige steder og flytter mye, sier Kenneth. I dag bor han på Hjellestad, men 
duene har han på dueslagskolonien på Slettebakken.  
 

Kenneths dueslag, på Slettebakken i Bergen. 
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Utforskertrang 
Etter duehold i Norge, ble Kenneth sulten på flere sportslige utfordringer, og valgte å 
flytte til Danmark i 2005. Dessverre gikk ikke alt som det skulle der. Jeg flyttet hjem 
etter litt over ett år, så jeg rakk ikke å utrette så mye brevduesportslig på den tid, 
forteller han. Kenneth hadde duene sine i et dueslag i en kolonihage i Frederikshavn. 
Kenneth fortsetter: Det var utrolig gøy å drive med duer der. Man kunne trene duene 
helt ut til 100 kilometer, uten å miste en eneste due, noe som jo var vanskelig å oppleve 
i Norge.  
 
Opprinnelig var min drøm å flytte litt lengre sør i Danmark, nærmere bestemt i 
området mellom Kolding og Åbenrå. Der hadde jeg flere venner og bekjente. 
Dessverre valgte jeg å flytte til Frederikshavn, siden Kåre Christiansen allerede var 
flyttet dit. For meg som skulle jobbe og tjene penger til livets opphold, var ikke alt like 
greit oppsummerer Kenneth. Han opplevde at det var vanskeligere med jobbmarkedet 
i Danmark enn i Norge, og det ble lite penger. Dermed ble det også vanskelig 
økonomisk etterhvert. Jeg hadde jo mine venner i kolonien, med øl og grillmat, men 
ellers ikke så mye mer sosialt, og dermed kom følelsen av å være alene. Han opplevde 
også litt dårlig behandling fra flere medlemmer i foreningen 026 – Fladstrand, og til 
slutt orket han ikke mer, og valgte å flytte hjem igjen til Norge, og Bergen. Valget å 
flytte hjem igjen, var ikke lett, men det var veldig deilig å komme “hjem igjen”. Det å 
selge alle duene han hadde satset på i Danmark, var en utrolig tung avgjørelse for 
Kenneth, og han har fremdeles ikke kommet over det. Jeg tenker stadig på flere av 
disse duene, men tenker ikke fullt så mye på tiden som brevdueholder i Frederikshavn. 
 
Jeg har ikke vært i Danmark siden jeg flyttet hjem våren 2007, og fikk ikke så lang tid 
der, men fikk med meg såpass av brevduemiljøet der, at jeg våger å komme med 
følgende påstand. Brevduefolket i Norge, og deres nøyaktighet i både avlsarbeid og 
duestell, står ikke tilbake for brevduefolket i Danmark. På bakgrunn av dette tror jeg 
det faktisk er fullt mulig å vinne det meste i Danmark, også for den norske 
brevdueholder. 
 

Allsidig 
- Jeg jobber i dag som buss sjåfør, i firmaet Tide, i Bergen. Jeg kjører rutebuss i Fana-
distriktet. Han har jobbet med mye forskjellig opp gjennom årene: Uniformert vekter, 
sivil vekter i to forskjellige vekterfirmaer, butikkarbeider dag og natt, fabrikkarbeider 
ved flere forskjellige fabrikker, kranfører, trucksjåfør, overflatebehandler, 
slakteriarbeider, kjølelager, maling, tømrerarbeid, rehabiliteringsarbeider, hagearbeid, 
varelevering, sjåfør med mer. Kanskje allsidigheten til Kenneth i jobbmarkedet, og den 
erfaringen han får med det, er noe han drar nytte av i sitt arbeid med duene. 
 
I neste nummer kommer fortsettelse om Kenneth. 
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Rune Berg stilte med egen stand på Stord. Rune har utviklet en GPRS-brikke til å 

montere/feste på duen. Dette gjør at du kan følge brevduen din på et kart. Dette 

kartet kan være på eksempelvis 

mobiltelefonen, pc, eller nettbrett. 

 

 

 

 

 

 

Om dette er fremtiden for brevduesporten vil vel bare tiden vise. 

 

Når duen er sluppet på slipp, virker utstyret ved at du 

når som helst kan sende en sms (fra mobilen din) til 

duen som har brikken. Du får da tilbake en kartposisjon 

som vises på kartet, uansett hvor i verden duen måtte 

befinne seg. Brikken kan festes på beinet til duen, eller 

limes fast til ryggen med korttidslim (spesial lim). 

 

 

Trekningen av de fem åpne plassene på det norske landslaget til VM 
2015 er nå foretatt. Det var 30 medlemmer som hadde meldt sin interesse i å være med i 

loddtrekningen. Trekningen ble foretatt den 12.02.2015 

Følgende personer har vunnet plass på VM-laget etter loddtrekning:  

- Trond Are Bø (gruppe 6) 
- Walter Kilvik (gruppe 1) 
- Jan Oddvar Naley (gruppe 8) 
- Kjell Haldorsen (gruppe 6) 
- Trygve Tjessem (gruppe 8). 

Returadresse: 
Norsk tidsskrift for brevduesport 
Ved Tom Corneliussen 
Skogvollveien 29 
0580 OSLO 

Rune Berg selger GPRS brikke. 

Her ser vi brikkens størrelse i forhold til en penn. 
Brikken veier 8 gram. 


