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Redaktørens spalte
-Det har vært en stor ære å få lov til å sette sammen Norges Brevdueforbunds 100 årige historie.
Dette jubileumsbladet er en milepæl for NBF. Gjennom 100 år har det vært engasjerte personer som har hatt en
felles interesse, nemlig brevduen. Denne fuglen har noen fantastiske egenskaper, og mennesker på hele
jordkloden har latt seg imponere i flere 1000 år av den. Så langt samarbeid har brevduen hatt med menneskene,
og det kan være lett å glemme i disse digitale tider hvor ting skal skje utrolig fort. Husk at brevduen jobber ut ifra
helt andre retningslinjer en det vi gjør. Men den er fremdeles like trofast, den vil alltid gjøre hva den kan for å
komme tilbake til akkurat deg. Så det er viktig å behandle den med respekt.
Jubileumsbladet er satt sammen av tidligere jubileumsblader, årsrapporter og noen engasjerte brevduefolk har
supplert historien. Det har dessverre vært lite bildemateriel å få fatt i, og det hadde vært fantastisk å kunne
bundet sammen det meste av teksten opp mot relevante bilder. Det hadde helt klart gjort historien mere
interessant å lese. En så stor oppgave som å sette sammen ett forbunds 100 årige historie, burde en hatt mye
lenger tid på en det jeg har hatt. For å få denne historien helt korrekt skulle dette arbeidet
Vært begynt på for en del år tilbake i tid. Flere sentrale personer kunne vært oppnevnt til
å ta seg av denne oppgaven, slik at det å hente inn korrekt informasjon kunne blitt delt
på, og ikke minst kontrollert av flest mulig. Når det er sagt så håper jeg at alle kan finne
glede i å lese seg gjennom dette bladet. Jeg synes historien er flott å lese når en tenker
på hvilke utfordringer som Forbundet har måtte kjempe seg gjennom helt fra den spede
start. Hvert tiår har sine utfordringer, og NBF har klart å finne løsninger på alt slik at
medlemmene har fått en følelse av å få være en del av det som gjelder norsk brevduesport. I denne sporten er vi alle avhengige av hverandre og alle må få dele sine tanker
og meninger uten å måtte grue seg for det. Jeg tror at for fremtiden, så må vi alle
sammen gjøre alt hva vi kan for å markedsføre sporten vår. Husk på at de som vet hva vi
driver på med, er venner, arbeidskollegaer og noen få andre i omgangskretsen der vi bor.
Så hvis vi skal bli større så må vi alle sammen gjøre en felles markedsføring i fremtiden.
Til lykke med vel gjennomførte 100 år.
Hilsen Kristian Henriksen, redaktør.
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Presidentens spalte
-Det er med stor ydmykhet jeg åpner presidentens spalte i selveste jubileumsåret for NBF.
Etter å ha lest igjennom mye av det historiske materialet siden oppstarten for 100 år siden, så er det
tydelig at sporten har betydd og betyr mye for våre medlemmer. Og mange sentrale personer har bidradd
til å utvikle vår organisasjon opp igjennom årene. Jeg håper derfor at vi har klart å presentere vår 100
årige historie på en måte som gjenspeiler de store trekk. Det er jo gjerne slik at når 100 års skal
oppsummeres så vil noe blir fokusert på mens andre hendelser blir tilsvarende ikke gitt den plass som
begivenhetene og personen har fortjent. Jeg bruker uttrykket "vi", da som ett utrykk som at styret har gitt
all den støtte til vår eminente redaktør for at dette jubileumstidskriftet skal bli en trykksak som er et
jubileum verdig.
Når det er sagt, så vil jeg også presisere at uten Kristian Henriksens store innsats langt utover det en kan
forvente av en redaktør, er hovedårsaken til at bladet har blitt så omfangsrikt og godt som det vi her ser.
Det heter gjerne: ingen nevnt ingen glemt.. men her bryter jeg med dette ordtaket og retter et stort tusen
takk til Kristian som har brukt mange og lange kvelder på å sette sammen og redigere vårt alles
jubileumstidskrift!
Sportslig og personlig er det jo også en berikelse og ha vært så heldig at en fikk kontakt med
brevduesporten og startet opp med denne fasinerende hobby. Tenk å kunne drive med en konkurranse
som inkluderer avl, dyrenes adferd, trening, motivasjon, formutvikling og mange gode kamerater i inn og
utland.
Når jeg tenker tilbake på min egen start i 1971, så skyldes det jo egentlig tilfeldigheter. Ja, jeg har alltid
likt konkurranse i alle former og jeg har alltid vært glad i dyr, så et grunnlag for motivasjonen har jo vært
der. Det var slik at min mor jobbet sammen med Fru Fløisand, og rent tilfeldig så ble jeg med henne på et
kaffebesøk den gang hos fam. Fløisand. Og det kan jeg med hånden på hjertet si, det var ikke ofte jeg
som nylig tenåring syntes det å være med min mor rundt omkring på besøk var godt anvendt tid. Men
okke som, jeg husker ikke lenger hvorfor, men jeg ble nå med.
Tilfeldighet igjen...Og der ble det til at min mor drakk kaffe med sin kollega mens jeg møtte en tynn og
veeeldig energisk mann som viste meg rundt i duehuset sitt. Jeg fikk hakeslipp....jeg hadde truffet Arne
Fløisand og hatt mitt første møte med brevduesporten. Wow. Og for å gjøre en lang historie kort..da var
det gjort! Jeg har ofte tenkt på, hva hvis denne tilfeldigheten ikke hadde skjedd...hadde jeg da visst om
brevduesporten? Og hvis ikke, hadde jeg hatt en dårligere livskvalitet? Ja, det er jeg ikke i tvil om! Av
denne grunn, har ikke vi «priviligerte», som har lært å kjenne sporten nærmest en plikt til å gjøre det vi
kan for å gjøre sporten kjent?
Det skal ofte lite til, en plakat med telefonnummer som kan rives av på nærmeste zoo-butikk/jakt og fiske
butikk/Felleskjøpet og liknende type forretninger. Eller la arbeidskollegaer være medeiere i de duer du
sender til One-Loft-Races..! La oss samle oss omkring vår sport, skape entusiasme, glede oss over vår
stolte tradisjoner og historie, og se frem mot de neste 100 år med optimisme!
Vi sees!

Frode

3

Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 99 – nummer 1 – 2012 - 100 års Jubileumsnummer

Norges Brevdueforbunds 100 årige
historie.
historie.

19121912-2012

Norges Brevdueforbund’s første 50 år er skrevet av
Dr. Eugen Johannessen, formann i NBF i 1935.
Han siterte bla.
følgende:
Det sier seg selv at i en
så
sammentrengt
fremstilling
av
et
forbunds
historie
gjennom 50 år, blir det
bare det vesentligste
man
får
med.
Opprinnelig var det min
hensikt å få tatt med
beretninger
om
berømte duer som har
utført storbedrifter i
disse 50 år, men det ville nesten bli et verk for seg selv.
Likeså var det min hensikt å omtale våre
Kongepokalvinnere,
vinnere
av
Generalstabens
premier, Forsvarets pokaler, Forbundets pokaler, Carl
S. Pettersens pokaler og mere, men da ville rammen for
denne beretningen bli sprengt. Jeg har forsøkt å få frem
utviklingen i det nåværende Norges Brevdueforbund fra
dets begynnelse som Norsk Brevdueunion. Denne
utviklingen har som det fremgår av beretningen ikke
fulgt en rett linje. Det har vært bølgebevegelser med
variasjon i foreningenes og medlemmenes antall,
forandringer i lover, konkurranser, slippeplan og
premiering. De geografiske forhold hos oss er jo
vanskelige, så like betingelser for alle blir det jo ikke.
Men muligheten for konkurranser er der. Det er å håpe
at de dueforeninger
som står utenfor NBF i
dag atter vil finne
tilbake, slik at NBF kan
bli samlingsmerket for
alle norske duefuter.

50 års jubileums bladet
som ble utgitt i 1962.
Redaktør den gang var
Oddvar Sundling.
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Det nåværende Norges Brevdueforbund ble stiftet 3
november 1912, under navn av Norsk Brevdueunion.
Da alle protokoller fra stiftelsen i 1912 til mars 1930 er
blitt borte, har man fra denne tiden måttet søke til
kildene i «Norsk Tidsskrift for Brevduesport», som ble
utgitt 1. mai 1910. (Organ for Brevdueforeningen
«Kristiania».)

Utsnitt nummer 1 Norsk Tidsskrift for Brevduesport 1910
Først ser vi litt på tiden før stiftelsen av Norsk Brevdueunion: Hvor lenge det har vært brevduehold her i
Norge, vites ikke sikkert, men den første brevdueforening ble stiftet i 1885 og fikk navnet «Norge». Den
var til 1895 den ledende forening i Kristiania og hadde
som sine medlemmer omtrent alle brevdueinteresserte i
Kristiania. Den 8. juni 1891 ble den første brevdueforening i Drammen stiftet under navnet «Drammens
Dueforening». 3 februar 1892 ble navnet forandret til
«Norsk Dueforening Drammen».
14. juni 1895 ble «Kristiania brevdueforening» stiftet.
Denne forening tok 26 av «Norge’s» medlemmer med
seg i starten. Ved stiftelsen ble i alt 41 innmeldt i
«Kristiania». Denne forening hadde da mange fremtredende duemenn, som siden har spilt en stor rolle i
norsk brevduesport. Foreningens første formann var rittmester, senere oberstløytnant C. F. Luhr. Ved utgangen
av 1896 talte «Kristiania» 49 aktive og 116 passive
medlemmer.
Fremtredende medlemmer var grosserer Carl S.
Pettersen, løytnant Chr. Seeberg, skipsreder Rich.
Peterson, bokbinder Otto Falch, navn som senere har
gjort seg gjeldende, selv i den aller skarpeste
konkurranse. l tidens løp er «Norge» opphørt å
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kunne så vare opptil en halvtimes tid, og dette hadde
selvfølgelig innflytelse på resultatene. Norsk Brevdueunion ble stiftet 3. november 1912 av alle
brevdueforeningene i Oslo, unntatt «Kristiania». En av
årsakene til at Norsk Brevdueunion ble stiftet, var vel
det forhold at «fellessendingene» i 1912 gikk så bra.
Slippet fra København ble en hel begivenhet i vår
duesports historie. Kristian Strøms due tilbakela
distansen København-Oslo på tiden 5.40.30. Av 160
duer som ble sluppet i København, kom ca. 100 på
dagen. Dessuten var det et godt slipp fra Berlin samme
år. Det er litt usikkert hvem som satt i Norsk
Brevdueunions styre ved stiftelsen 3/11-1912.

Christian Seeberg og Carl S. Pettersen
eksistere, så i dag er «Norsk Dueforening Drammen»
landets eldste brevdue forening, idet den har vært i
kontinuerlig drift fra 6. juni til dags dato. Ved
århundreskiftet ble det stiftet flere brevdueforeninger i
Oslo, blant andre «Christiania Østre», «Vestre
dueforening» og dueforeningen «Nor». Den 4. februar
1906 ble Norges Brevdueforbund stiftet etter initiativ av
Hans Gjølstad. Følgende foreninger deltok i stiftelsen:
«Kristiania», «Norge», «Christiania Østre», «Viken
Dueforening», «Nor», «Larvik dueforening» og «Norsk
Dueforening Drammen».
Hans Gjølstad ble valgt til president og Chr. Bache,
N.D.D. til kasserer. Forbundet avholdt sin første
kappflukt i 1906 fra Kungsbacka, og første napp i en
oppsatt pokal tilfalt «Kristiania», som også tok pokalen i
1908 til odel og eie, i konkurranse med 448 duer. l 1909
oppløstes det første «Norges Brevdueforbund» idet den
ene foreningen etter den andre falt fra. Det var i den
første tiden kun premiering pr. slag. Faste fotringer
hadde vi ikke på duene. De ble som kontroll stemplet på
vingene. Tiden ble tatt med vanlige lommeur, som var
plombert, og man «sto vakt» hos hverandre. l 1912
hevet der seg røster for dannelsen av en
sammenslutning - union - av brevdueforeninger i Norge.

Styrebilde fra unionens første år.
Flere Oslo-foreninger sendte duer sammen i sesongen
1912, idet de hadde med en konvoiør som slapp alle
duene samtidig. Oppslippene hadde tidligere vært
preget av unøyaktigheter, idet en og en kurv ble tatt
frem og sluppet av stasjonspersonalet. Oppslippet

1913.
I Tidsskriftet står det i februarnummeret 1913:
Norsk Brevdueunions styre i 1913 består av:
K. Schumacker Andersen (Østre), president. J.
Grønholdt (Norsk), visepresident. Reidar Corneliussen
(Nor), kasserer. S. Nielsen (Vestre), sekretær og Kr.
Strøm (Norge), styremedlem.
Unionen gikk inn for følgende slipperute i 1913:
Uddevalla 29. juni, Varberg 6. juli, København 13. juli,
Hamburg 27. juli og eventuelt Antwerpen 17. august.
Unionens oppgave var videre å ivareta våre dueforsendelser, og gjennom medsendelse av konvoiører å
gjøre kappfluktene sikrere og på samme tid billigere, og
dertil å arbeide for «indre Iettelser innen sporten» og
betale skuddpremie for falk. Unionen går ennå lenger
idet den planlegger sine medlemmer plikt til å delta i
dens planlagte ruter og foreskriver dertil regler for
hvordan den enkelte forening skal forholde seg i
spørsmål som utelukkende berører vedkommende
forenings indre anliggender. Unionen vil søke å bli et
bindeledd mellom de forskjellige foreninger. Unionens
første slipp var meget vellykket. l Kornsjø ble det
sluppet 960 duer, i Uddevalla 749, i Varberg 567 og i
København 290. Slippet fra København ble imidlertid et
Waterloo, idet kun 4 duer kom på dagen. l Hamburg ble
det sluppet bare 50 duer. Resultatet herfra ble tilfredsstillende, idet 1 kom hjem på dagen, 3 dagen etter. Dueforeningen «Kristiania» sto som sagt utenfor Unionen.
«Kristiania» slapp over Jylland til Hamburg. l
Fredrikshavn ble tapsprosenten henimot 70. Fra
Hamburg gikk det imidlertid godt, og for første gang fikk
man duer (3) hjem på dagen.
1914.
Bestemte Norsk Brevdueunion at det skulle innføres
faste fotringer til duene, i likhet med den engelske
dueunion. Ringen skal koste 10 øre, og overskuddet
skal gå i Unions kassen. De skal imidlertid forsynes med
initialer for såvel Unionen som foreningen, og den mann
som bestiller ringene, med løpenummer og årstall. l
1914 består Norsk Dueunions styre av følgende:
Hans Larsen (Østre), president, Jens Grønholdt (Norsk
Dueforening
Christiania),
visepresident,
Reidar
Corneliussen (Nor), kasserer, August Mathiesen (Vestre
dueforening), forretningsfører, dessuten av G. Olsen
(Norsk Dueforening), Hartvig Andersen og Sigurd Ulnes
(Dueforeningen «Norge»), A. Drolsum Dueforeningen
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Pigeon Vitality

TOP RESULTS ACHIEVED - BASED ON RESEARCH AND PATENT - NOW IN UK!

For optimal sunnhet og ytelse
Improver - Dreper de
"slemme" bakterier og
stimulerer de "gode". Styrker
det naturlige immunforsvar.
AntiFungal - Hemmer
soppvekst. Brukes sammen
med Improver. Ekstra eﬀekt
dersom også eddiksyre gis.
BelgaMax - Elektrolytter
for rask restitusjon. Gis ved
hjemkomst og i varme perioder på sommeren.

Oxy-B - Alle de
viktige Bvitaminer og naturlige antioksydanter. Gis dagen
etter hjemkomst
for å lindre ømme
muskler og rense
blodet. Gir duer i
toppform!

Informasjon og bestilling:
Bergensområdet: Nils Seberg , tlf. 900 23 873,
n-seberg@online.no
Landet forøvrigt: Frode Brakstad, tlf 900 34 259,
mail@pigeonvitality.com

Våre produkter:
- Forbedrer avls- og flyveprestasjoner
- Forbedrer sunnhet og naturlig motstandskraft
- Hindrer spredning av bakterier via drikkevannet
- Reduserer problemer med ungduesykdom
- Formulert og tilpasset brevduer
- Bør brukes sammen i ett program for beste resultat

Den "Gyldne bok"
Vi har plassert et utvalg av
våre referanser i denne
boken som du finner på
www.pigeonvitality.com
Her presenterer vi stolt uttalelser fra våre kunder som
viser at våre produkter har
gitt sunne duer, uttallige
premier og mesterskap,
samt bedre hjemkomster.

Nøkkelen til suksess
Våre produkter skal
brukes i et program over
hele uken. Hvert
produkt er formulert slik at de
passer sammen.
Gir sunne duer som
restituerer seg
raskt etter
flyvning og
som yter
maksimalthelg etter
helg.

Bildene over viser to av essduene til Jensen & Brakstad i 2011, seksjon 53 DdB:
"Vi har i to år nå brukt Pigeon Vitalitys produkter og opplevd en utrolig energi og flyvelyst på våre duer. I #or (2010)
ble vi regionmestere på me&omdistansen, og i år har vi igjen hatt en fantastisk sesong.; Seksjonsmestere åpen, Generalmestere sport og
Langdistanse sport. Sistnevnte mesterskap ble vunnet på to duer, som annenhver helg i 10 uker (5 flyvninger totalt) fløy 750-850 kilometre med topp plasseringer. Vi er imponert over den sunnhet og styrke vi har fått på våre duer, og vil også i årne (emover benytte Pigeon Vitalitys produkter og produktplan". Aage Møller Jensen og Frode Brakstad, 026 Fladstrand, seksjon 53 , DdB.
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«Nor», Th. Pettersen (Østre dueforening) og I.P.
Billington (Vestre dueforening). Som Unionens
medarbeider i Dueavisen er valgt Hartvig Andersen og
I.P. Billington. P.t. består Unionen av 5 Oslo-foreninger
med 90 medlemmer. l den korte tiden Unionen har
bestått, er brevduesporten gått frem med sterke skritt.
Unionen fortjener også takk for dens arbeide med
premiering av falken. Utenom de 5 Osloforeninger som
er tilsluttet Unionen, har Oslo 2 foreninger, nemlig
«Kristiania dueforening» og dueforeningen «Kristiania».
Formann i «Kristiania dueforening» er grosserer Carl S.
Pettersen, og formann i «Kristiania» er løytnant Chr.
Seeberg. Alle dueforeninger, også de utenom Unionen,
ble invitert til å delta i Unionens jubileumskappflukt fra
Roskilde og Hamburg. Kontingent pr. forening var kr.
50. Premier ble oppsatt fra Roskilde med 150 kroner
fordelt på 12 premier og fra Hamburg med 150 kroner
fordelt på 6 premier. «Kristiania dueforening» deltok
som eneste forening utenom Unionen. Den fikk lov til å
bruke sine egne kontrollur, idet foreningen alt tidlig i året
1914 hadde kjøpt Plasschaere ur til sine medlemmer.
Da krigen brøt ut, ble det en plutselig stans i alle slipp,
men utover høsten kom man i gang igjen med slipp av
ungduer innenlands. Spørsmålet om man i 1915 kunne
slippe sydfra, meldte seg snart, men på foråret 1915 var
spørsmålet avklart, idet det ble slippeforbud fra Sverige
og usikkert fra Danmark.
1915.
Avholdt Unionen sin første «skjønnhetskonkurranse»
med
66
deltagende
duer.
Brevdueforeningen
«Kristiania» ble opptatt som medlem av Unionen, og
representanter til Unionen ble L. Gundersen og Th.
Svendsen. 11. januar 1915 avholdt Unionen
generalforsamling, og det møtte 2 representanter fra
hver av de Unionens tilsluttede foreninger. Valg:
President Hans Larsen, «Østre», gjenvalg, visepresident K. Strøm, «Norsk», sekretær Hartvig
Andersen, «Norge», kasserer R. Corneliussen, «Nor»,
revisorer K. Schumacher Andersen, «Østre», og P.
Thorstensen, «Norsk», dessuten som styremedlemmer
E. Hansen, «Norge», L. Kristoffersen, «Nor», K. O.
Halvorsen, «Vestre», og Olav Hansen, «Vestre».
Dessuten var Fredrikstad dueforening representert ved
K. Johansen og O. Bjørnstad. Vanskeligheter med å
skaffe ringer, gummiringer og fo’r meldte seg utover i
året 1915. Da det heller ikke ble mulig å slippe fra
Danmark, ble slippene bestemt nordfra, fra Rena,
Koppang, Tynset, Singsås og Levanger, men med dårlig
resultat. Dessuten slapp de forskjellige foreninger
selvstendig og da også fra Fredriksvern, Risør og
Kristiansand. Unionens ledelse var i 1915 sparsomme
med medelser til «Norsk Tidsskrift for Brevduesport», så
det er ikke så meget man kan finne ut av Unionens
gjøremål. I augustnummeret av Tidsskriftet skriver
imidlertid Knud Holten en artikkel, «Vor sport i Norden»,
hvor det for første gang slåes til lyd for dannelsen av et
nordisk brevdueforbund. Dette første i sin tur til
stiftelsen av Skandinavisk Brevdueunion i 1919.
Beretning fra Unionen til Tidsskriftet i 1916 er
sparsomme, men det fremgår av Tidsskriftet at Unionen
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arrangerte slipp for voksne duer fra Mandal 18. juni,
hvor Reidar Corneliussen tok 1. premie, med tiden 4.32
timer, flukthastighet 1047 m/min. Likeledes arrangertes
et ungdueslipp fra Kristiansand 10 september, og 1.
premie gikk til K. Jonsrud, «østre». Etter regnskap for
Unionen i 1916 fremgår det at følgende foreninger er
tilsluttet
Unionen:
«Nor»,
«Norge»,
«Østre»,
«Christiania», «Vestre» og «Fredrikstad».
1916.
Det var utbetalt skuddpremie for 14 falker i 1916.
Generalforsamlingen i 1916, som møttes 26. november,
ble, da representanter fra 2 foreninger ikke møtte, utsatt
til ekstraordinær generalforsamling 21. januar 1917.
Styret i 1916 besto bl.a. av G. Paulsen, «Vestre
Brevdueforening», president, Jacob Rothe, sekretær, og
Reidar Corneliussen, kasserer. På generalforsamlingen
21. januar 1917 ble meddelt at «Vestre Brevdueforening» var nedlagt og at medlemmene, som var
igjen, var gått inn i «Brevdueforeningen Kristiania», og
at «Norge» også var nedlagt og at medlemmene var
gått inn i «Nor».
1917.
Unionsstyret for 1917 ble: President Chr. Seeberg,
visepresident K. Andersen, sekretær Jacob Rothe,
kasserer Reidar Corneliussen, revisorer Halfdan
Johnsen, «Østre», og Johs. Larsen, «Fredrikstad».
Slippruten for ordinære slipp ble vedtatt som følger:
Skagen 3. juni, Randers 10. juni, Kolding 24. juni, med
samslipp i Kornsjø eller sjøslipp. Dette ble dog ikke noe
av på grunn av krigen. Ruten ble lagt om med samslipp
fra Larvik 10. juni, premieslipp fra Risør 17. juni og fra
Kristiansand 1. juli. Unionens navn ble i mai 1917
forandret til Norsk Brevdueunion, og Kristiania
Dueforening og Bækkelagets Dueforening ble opptatt
som nye medlemmer. Det ble også innført respit ved
Norsk Brevdueunions slipp. Den ble fastsatt til 35
sekunder pr. 1000 meter. I august/september 1917 kom
provianteringsrådets bestemmelse om at flesteparten av
våre kornsorter, samt erter ikke uten rådets tillatelse
kunne anvendes til dyrefo’r. Da forespørsmålet ble ennå
vanskeligere enn før lyktes det ved forhandlinger med
militære å få utviklet Departementes tillatelse til å bruke
korn til duefo’r og at staten stilte det nødvendige
kvantum fo’r til utdeling blant de respektive foreninger
etter antall duer. Redaktør Halvdan Hansen, utgiver av
Tidsskriftet hadde på egen hånd hatt en konferanse
med sjefen for Generalstabens etterretningsvesen om
eventuell mobilisering av brevduer. Forslaget var
ledsaget av andragende om et bidraf fra Staten til
innkjøp av billig dyrefo’r. Det resulterte i at vi fikk
ovennevnte fo’rtildeling. Fra Norsk Brevdueunions side
ble det også kontaktet militære myndigheter.
Presidenten i 1917 Christian Seeberg arbeidet med
saken og stilte sine duer til Generalstabens disposisjon
på betingelse av at det opprettes en militær
brevduestasjon og at han selv får overoppsynet over
denne. Generalstaben godtok hr. Seebergs tilbud på.
hans brevduestand Fo’r ble tildelt duekarene etter antall
duer pr. due’eier.
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1919.
Krigen var over. Fredsduen svevet over Europas
slagmarker, millioner av mennesker pustet lettet ut.
Leveforholdene ble bedre. Vi duefuter kunne ofre oss
mere for vår sport. Utenlandsslipp kom atter på
programmet. Samarbeidet med dansker og svensker ble
opptatt og utvidet, og i 1919 ble Skandinavisk
Brevdueunion stiftet (SBU). Slippene gikk i 1919 fra
Lysekil, Frederikshavn, Århus og fra Gøteborg med
ungduene. Det fremgår av et tilbakeblikk i Tidsskriftet
april 1921 at Norsk Brevdueunions hovedslipp 1920
med rette måtte karakteriseres som slettet. Derimot gikk
ungdueslippet meget bra. President i årene 1918, 1919
og 1920 var Aug. Mathisen.
1921.
Styret i 1921 var: President Jens Hansen Brovold,
visepresident Hans Larsen, kasserer A. Arnesen,
sekretær C. Wolf, visesekretær Johs. Johansen.
N.B.F. besto i 1921 av 10 foreninger, derav 6 i Oslo og
omegn, 1 i Fredrikstad, 1 i Drammen, 1 i Tønsberg og 1
i Sandefjord. Valg: President Reidar Corneliussen for
1922. Visepresident Ole Lilloe-Olsen, sekretær Ingvald
Beining, kasserer Arnold Arnesen. På generalforsamlingen 26. november 1921 ble grosserer Carl S.
Pettersen på grunn av sine store fortjenester av norsk
duesport utnevnt til Norsk Brevdueunions første
Æresmedlem. Han var samme år 7. februar 1921
utnevnt til Æresmedlem av «De Danske Brevdueforeninger».
1924.
I Norsk Brevdueunions styre dette år var bl.a. disse:
President Reidar Corneliussen, kasserer A. Arnesen,
sekretær R. Andersen. Dessverre mangler her kilder, da
Tidsskriftet er opphørt med å komme til Nilsen,
Drammen.
1925.
Generalforsamlingen 7. februar 1925 valgte til president
Reidar Corneliussen, visepresident Jens Grønholdt,
kasserer A. Arnesen, sekretær Rudolf Andersen,
visesekretær Søren Hesaa. Redaktør etter August
Mathisen, som frasa seg vervet, Oscar Christoffersen.
N.B.U. hadde diskvalifisert Tønsberg dueforening, som
ikke ville godta diskvalifiseringen. På grunn av kritikk
rettet mot redaktør Oscar Christoffersen, frasa han seg
redaktørjobben og som redaksjonskomité ble valgt H.
Gjølstad. Tanken om totalisator på duene bragt frem i
1924 av Beining, og den ble i 1926 støttet av H.M.
Andersen. Saken var også tatt opp i Unionsstyret, og
det var enighet om at saken burde tas opp så snart man
fant tidspunktet beleilig.
1926.
På generalforsamlingen 20. februar ble valgt: President
Hans Larsen, visepresident Reidar Corneliussen,
sekretær Rudolf Andersen, kasserer K. G. Hansen,
styremedlemmer Reidar Knudsen og Jens Bakstad. l
1926 avholdt Unionen en generalforsamling og 2
ekstraordinære generalforsamlinger samt 17 styre-

møter. Skandinavisk Brevdueunions kongress ble avviklet i Oslo dette året. l Fredrikshavnslippet deltok 1095
duer, i Aarhus 228 duer og i Antwerpen 18 duer.
Resultatene var stort sett meget dårlige. Fra Antwerpen
kom ingen duer på maksimumstiden, som var satt til 6
døgn. På ekstraordinær generalforsamling 3. august
1926 gikk «Oslo Østre» ut av Unionen, da en
avstemming gikk dem imot. En opposisjon i «Oslo
Østre» førte i sin tid til at Oscar Christoffersen trakk seg
som redaktør. Dette førte til endel stridigheter, som
endte med utmeldelse av «Oslo Østre».

Norsk Brevdueunions styre 1926.
Fra v: Jens Bakstad, K.G. Hansen, Reidar Corneliussen
Hans Larsen, R. Andersen, R. Knutsen, Hans Gjølstad.
1927.
Generalforsamlingen 12. februar valgte til president
Hans Larsen, visepresident G. Paulsen, kasserer K. G.
Hansen, sekretær Harald l. Jacobsen. Redaktør ble
Oscar Christoffersen med H. Gjølstad som viseredaktør.
«Oslo Østre» var atter representert på generalforsamlingen, likeså N.D.D. og Fredrikstad. Årets
slipprute: Lysekil, Fredrikshavn, Aarhus, Hamburg og
Frankfurt am Main. Ungdueslipp fra Fredrikshavn. Edvin
Thorsom fremkom med et forslag om forenkling av
representasjonen ved N.B.U.'s generalforsamling, og at
styret således skulle bestå av en representant fra hver
forening. Dette forslaget vakte endel diskusjon, idet
enkelte var stemt for, mens andre mente det kunne føre
til «et diktatur». Slippene gikk forholdsvis bra til og med
Aarhus, men fra Hamburg kom ingen due før tredje dag.
Dårlig vær i det sydlige Norge får ta skylden for det
dårlige resultatet. Til Frankfurt am Main innsattes 42
duer. Duene kommer ikke frem til Frankfurt, men ble på
grunn av veterinærbestemmelser stoppet i Hamburg, og
da der forlangtes 14 dagers karantene før man fikk
slippe duene i Frankfurt, ble duene sluppet i Hamburg
20. juli. Været var denne gangen ganske bra, men ingen
duer kom på dagen. Hans Larsen fikk due ved 3.30tiden om morgenen annen dag, Charles Pedersen ved
5.30-tiden og 6.30-tiden, dessuten kom en due til
Brovold annen dag. Etter denne slippesesongen gikk
diskusjonens bølger høyt. Hans Gjølstad hadde jo en
skarp penn som han brukte ofte og flittig til kritikk over
sommerens slipp.
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1928.
På generalforsamlingen 12. februar ble følgende styre
valgt: President Hans Larsen, visepresident Lorents
Eriksen, sekretær Jens Bakstad, kasserer H. l.
Jacobsen. Redaktør ble H. Gjølstad. Slippruten for 1928
ble diskutert. Det forelå 2 forslag, J. Grønholdts og
Reidar Corneliussens forslag. Det gjorde seg forskjellige
oppfatninger gjeldende. Et kompromissforslag av H.
Gjølstad ble vedtatt: Sjøslipp, Lysekil, Fredrikshavn,
Randers, Fredericia, Hamburg, Amsterdam og Rouen.
Forslag til forandring av loven ble bestemt utsendt til de
respektive foreninger til uttalelse, og utsatt til
ekstraordinær generalforsamling. Av styrets beretning
for året 12/2-27 til 11/2-28 fremgår at virksomheten har
vært stor, idet det i perioden er avholdt 2 ekstraordinære
generalforsamlinger, 20 ordinære styre møter og 80
saker har vært behandlet. Det er søkt Marineministeriet
om deres bistand ved sjøslipp, og styret har også søkt
fraktmoderasjon hos Norges Statsbaner, og oppnådde
en fraktmoderasjon på 30%. Et emblem er anskaffet.
Resultatet av årets kappflukter var stort sett godt. Fra
Fredrikshavn ble oppnådd en flukthastighet av 1395
m/min., fra Randers 1270 m/min., fra Fredericia 1530
m/min., fra Hamburg 915 m/min. og fra Amsterdam
1412 m/min. Til Hamburg ble avsendt 20 kurver med
310 duer, derav 30 fra Drammen og 20 fra Fredrikstad.
Duene ble sluppet kl. 6.56 morgen. Første due til
veteranen Karl Bach, «Østre», kom ved 8-tiden om
kvelden samme dag, fulgt av due til Ludvik
Kristoffersen, O.B.K., Otto Falch, O.B.K., og Carl S.
Pettersen, O.B.K. 9 duer på dagen. Annen dag
hjemkom ca. 70 duer, derav 5 til Drammen, den første
kl. 4.30, og 5 duer til Fredrikstad, den første ved 7-tiden.
Til Amsterdam ble sendt 30 duer, som ble sluppet kl. 6
morgen. Duene fløy opp på dagen, og første due ankom
til Rudolf Andersen kl. 5.05 ettermiddag. Duene kom for
tidlig på flere futer, og duene satt på slaget da de kom
hjem. Overraskelsen og ergrelsen av stor over det hele.
8 duer hjemkom første dag og et liknende antall neste
dag. Til Rouen ble avsendt 7 duer. Det var elendig vær
etter løslatelsen. En due kom hjem femte dag. Den
tilhørte Otto Falch og var en 2 år gammel hunn av rasen
Bastin-Ruhl. Denne duen fikk navnet Jeanne d'Arc.
1929.
Er et merkeår i N.B.F.'s historie. En ansøkning til H.
M. Kongen om pokal ble 25. januar innvilget.
Ansøkningen var underskrevet av Halfdan Hansen, Carl
S. Pettersen, Chr. Seeberg, Hans Larsen og Reidar
Corneliussen. H. M. Kongens pokal skal settes opp som
premie ved Unionens viktigste kappflukt for brevduer.
Det var den absolutt gledeligste underretning N.B.U. har
fått. Det ble alle duemenns ønske å vinne H. M.
Kongens pokal. Den ble besluttet oppsatt fra Hamburg
1929. På Unionens ordinære generalforsamling 17.
februar 1929 ble følgende styre valgt: President Reidar
Corneliussen da Hans Larsen bestemt fraba seg
gjenvalg, visepresident J. Grønholdt, kasserer Th.
Olsen, sekretær A. Eriksen, redaktør Oscar
Christoffersen, da Gjølstad fraba seg gjenvalg. Da det
ble utdelt mange premier i N.B.U.'s kappflukter og da de
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Otto Falck’s dueslag, Oslo
utenom Oslo boende duefuter synes innsettingsavgiftene var for store i forhold til det man fikk igjen i
premier, henstilte Nils Nielsen, N.D.D. til Unionen at
man måtte forsøke å få utgiftene ved kappfluktene endel
ned. Slippruten ble bestemt således: Lysekil,
Fredrikshavn,
Randers,
Fredericia,
Hamburg,
Amsterdam og Rouen. Norsk Brevdueunion besto av 10
foreninger i 1929. Oslo Brevdueklubb, Bekkelaget
brevdueforening, Ekeberg Brevdueklubb, Oslo Østre
Brevdueforening, Brevdueforeningen «Nor», Oslo
Vestre
Brevdueforening,
Norsk
Brevdueforening
Drammen, Drammens Brevdueklubb, Fredrikstad og
omegns
Dueforening
og
Dueklubben
Speed,
Fredrikstad. Samlet antall medlemmer 169. 32
vandrefalker ble innlevert og premiert. Om slippene kan
sies at det kun var Fredrikshavn som gikk noenlunde
bra.
Fra Hamburg vant H. Andersen, «Nor». Da H. M.
Kongens pokal var satt opp her, ble han således
vinner av den første Kongepokal i N.B.U.'s historie.
H. Andresen tok foruten Kongepokalen til odel og eie
også napp i Direktør Gyllenhammars pokal, grosserer
Carl S. Pettersens pokal og Oslo Aftenavis' pokal. Fra
Amsterdam 30. juli gikk slippet meget tregt. Første due
kom også dette året til Rudolf Andersen, «Vestre». Den
brukte vel 2 døgn, neste due kom syvende dagen. Da
maksimaltiden var 7 dager, kom den innen denne og
fikk 2. premie i Unionen. Fra Rouen ble 9 duer sluppet

?
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3. august. Distansen er 1360 km. Været var ikke godt.
Første duen kom tolvte dag til Einar Larsen, Oslo
brevdueklubb.

Fredrikstad og omegn Dueforening. Dessuten tok
Fredrikstad 2, 3 og 4. premie fra Hamburg og 2. premie
fra Amsterdam.

1930.
President Reidar Corneliussen, visepresident J.
Grønholdt, kasserer Thorleif Olsen, sekretær Karl F.
Andersen, styremedlem Emil Kristiansen. Ved denne
generalforsamling ble det vedtatt en del tillegg til
Unionsloven, med bestemmelser om respitt, oppgjør til
kasserer, ombordbringelser av duekurver. Utenbys
foreninger skal ha kontrollur, som så kontrolleres i Oslo.
Redaktør for 1930 ble Oscar Christoffersen. Slippene
fra Fredrikshavn gikk utmerket. 2100 duer ble sluppet
den 7. juni. B. Torgersens due vant 1. premie. Fra
Randers vant J. Olaisen
«Østre», 30 premier ble utdelt. Slippet fra Fredericia ble dårlig, ikke en due hjem
på dagen, men Andresen, Ekeberg brevdueklubb, fikk
første due kl. 08 morgen annen dag. Slippet fra
Hamburg 21. juli ble meget vellykket. Duene ble sluppet
kl. 5.30 morgen. A. Johansen, Speed, Fredrikstad, vant
Kongepokalen, med Gjølstad og H. Andresen på neste
plasser. Slippet fra Amsterdam gikk meget godt.
Seierherre ble G. Soli, Fredrikstad og omegn. Fra
Rouen ble sluppet 43 duer den 22. august, bare 2 kom
tilbake. Første due tilhørte R. Hansen, «Nor». Den
brukte 11 dager. Annen due til Alf Pedersen, O.B.K. Fra
Nantes, istedenfor Bordeaux, ble sluppet 14 duer. Ingen
hjem. Slippet ble arrangert for sent på sommeren.
Allerede i 1920-årene var det organisert brevduesport i
Tønsberg. Man kalte seg Norsk dueforening Tønsberg.
Men det var i 1930 at Tønsberg Brevdueklubb ble stiftet.
Blant stifterne finner vi Henry Fusdahl og Julius
Pedersen. Disse to preget klubben i en årrekke. Fusdahl
vekslet mellom å være formann og kasserer, mens
"Jakken" innehadde sekretærvervet. Da klubben etter
hvert ble medlem av Norsk Brevdueunion og Vestre
krets (nå Gruppe 2 ) var Fusdahl og Jakken selvskrevne
utsendinger.

1932.
Generalforsamlingen ble avholdt 14 februar under
president Oscar Christoffersens ledelse. Det ble nedsatt
en granskningskomité vedrørende respitt og flukthastighetsberegning, bestående av H. Gjølstad, H.
Larsen, R. Corneliussen, H. Andersen og K. F.
Andersen, samt en representant for de utenbys
foreninger, som skulle velges innen den fortsatte
generalforsamling 13. mars 1932. Valg av styre:
President R. Corneliussen, visepresident Hans Larsen,
sekretær A. Rasmussen, kasserer A. Arnesen.
Redaktør: Oscar Christoffersen. Brevdueforeningen
«Norden», Bergen, ble tilsluttet N.B.F. Vinner av
Hamburgslippet og Kongepokalen ble M. Hanssen,
Brevduen. Vinner av Amsterdamslippet ble Asbjørn
Nilsen, Fredrikstad og omegn Dueforening. Da
Fredrikshavnslippet 1932 ble et katastrofeslipp,
fremkom det jo i Tidsskriftet til dels meget sterk kritikk.
Duene ble sluppet kl. 14, og det var hovedinnvendingen mot Unionstyrets vedtak om å slippe kl.
14 som utløste kritikken. Ca. 50 % av duene gikk tapt.
16. oktober 1932 døde Norsk Brevdueunions første
Æresmedlem, Carl S. Pettersen.

1931.
På N.B.F.'s generalforsamling 7. mars utspant det seg
en debatt om respitten mellom Fredrikstadforeningene
og Osloforeningene. Fredrikstad foreslo å få sluppet opp
duene 8 mil lengre enn Osloforeningene, men dette gikk
ikke gjennom. Et annet forslag fra Fredrikstad og
flukthastighet til et bestemt nullpunkt, med like start for
Fredrikstadforeningene og Osloforeningene gikk heller
ikke gjennom. Valg av styre: President Oscar
Christoffersen, etter at den tidligere president R.
Corneliussen bestemt hadde frasagt seg gjenvalg,
visepresident Hans Larsen, sekretær Øivind Eriksen,
kasserer H. Gjølstad. Redaktør av Tidsskriftet Oscar
Christoffersen. N.B.U. består i 1931 av 8 Osloforeninger
og 5 utenbys foreninger, med et samlet medlemstall på
ca. 200. Tønsberg ble igjen tilsluttet N.B.U. Kappflukten
fra Hamburg ble vunnet av G. Karlsen, Fredrikstad og
omegns Dueforening. Han tok dermed Kongepokalen til
odel og eie. Fra Amsterdam vant Asbjørn Nilsen,

Grosserer Carl S. Pettersen
Formann i Kristiania Dueforening, ble utnevnt til Norsk
Brevdueunions første æresmedlem 26. november 1921,
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samme år ble han utnevnt til æresmedlem i De Danske
Dueforeninger 7. februar.
”Blampain”
En av Carl S. Pettersens
stamduer

1933.
Generalforsamlingen ble avholdt 12. februar. Slippruten
ble livlig diskutert. Det var forslag på 3 forskjellige ruter.
Diskusjon hadde allerede funnet sted i Tidsskriftet, så
det var jo et emne som skulle være godt kjent for
representantene. B.l.a. foreslo «Østre» følgende rute:
Uddevalla, Gøteborg, Aarhus, Fredericia, Hamburg og
Amsterdam. Brevdueforening X foreslo samme rute,
men med Kungsbacka og Esbjerg. Det tredje forslag var
Uddevalla, Gøteborg, Falkenberg, Trelleborg, Stettin,
Leipzig eller Dresden. Etter en diskusjon ble dog den
«gamle» ruten over Danmark vedtatt. Kongepokalen ble
satt opp i Fredericia-slippet. Da de utenbys foreninger
som ligger på vestsiden av Oslofjorden og da særlig de
to Drammensforeninger på grunn av vanskelige
geografiske forhold, hadde vanskelig for å hevde seg i
konkurransen med Oslo- og Fredrikstad-foreningene,
fremsatte de to Drammensforeningene sitt andragende,
hvori de ønsket å konkurrere bare om Generalstabens
pokaler, om gavepremiene og Kongepokalen, samt
Skandinavisk's premier, men ikke om de ordinære
premier i N.B.U. Forslaget vakte jo stor diskusjon, men
ble ved avstemning vedtatt. Valg: President Reidar
Corneliussen, visepresident Hans Larsen, sekretær
Øivind Eriksen, med K. F. Andersen som visesekretær,
kasserer A. Arnesen.
Carl S. Pettersen hadde testamentert N.B.F. en
pengegave. Rentene av denne ble besluttet brukt til en
Championspokal, og Championat ble innført i N.B.U. fra
1933. Slippene gikk stort sett dårlig, med unntak av
Amsterdam. Fra Esbjerg kom kun 4 duer hjem på
maksimaltiden, 2 døgn. Fra Fredericia gikk det også
dårlig. Kongepokalen fra Fredericia vant Kr. Strøm
«Nor». Champion 1933 ble Rudolf Andersen,
Bekkelaget. Oslo Brevdueklubb gikk ut av N.B.U. på
grunn av innrømmelser i en strid med E. Thorson.
1934.
I begynnelsen av februar kom spørsmålet om ny rute
opp, og på generalforsamlingen 4. februar ble følgende
rute vedtatt: Fjellbacka, Gøteborg, Falkenberg,
Trelleborg, Stettin, Breslau, eventuelt Leipzig. Valg:
President R. Corneliussen, visepresident H. Gjølstad,
kasserer F. Helleberg, sekretær Øivind Eriksen, med
Brambani som visesekretær. Redaktør: Oscar
Christoffersen. 8 foreninger, 4 fra Oslo og 4 utenbys, er
tilsluttet N.B.U. i 1934. Fortsatt generalforsamling ble
avholdt 22. april. Behandlet ble forslag til ny lov for
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N.B.U. Dette var behandlet av en komité bestående av
Corneliussen, H. Gjølstad, E. Thorson og Eugen
Johannessen. Det ble med noen små forandringer
enstemmig vedtatt. Respitt og influktslinjer ble drøftet og
vedtatt. Slippene gikk dårlig. Den nye ruten fikk skylden
for det. Kongepokalen var oppsatt i slippet fra Trelleborg
og ble vunnet av Finn Hellebergs due, medlem av X.
Fra Stettin kom ingen duer på dagen, men endel duer
neste dag. Ca. 250 duer deltok. I Dresden deltok ca. 40
duer. Første due kom 9. dag og tilhørte Emil
Klementsen, Bekkelaget. Generalforsamlingen ble holdt
9. desember. Generalstabens representant, major
Holmboe, overvar generalforsamlingen. Valg:
president Reidar Corneliussen, visepresident Eugen
Johannessen, kasserer Finn Helleberg, sekretær Carl
Brambani.
1935.
Slippruten for 1935 ble: Gøteborg, Falkenberg,
København, Hamburg, Rotterdam. Tiden blir å beregne
etter den første dues flukthastighet til hver forening. De
konkurrerende duer må ha fløyet samme antall
kilometer. Hvis man fikk bevilget en Kongepokal for
1935, skulle den settes oppi slipp fra København.
Slippene: Det var bestemt å slippe Fjellbacka som
tvungent samslipp, men da man ikke fikk tillatelse fra
Sverige tidsnok, måtte man slippe Lysekil. Ansøkning til
Sverige om oppslippstillatelse for de bestemte slipp var
sendt i god tid, men tross gjentagne purringer kom den
først 21. mai. l mellomtiden hadde styret bestemt å
innkalle til møte på Engebret 22/5. Der møtte alle
representanter, også fra Fredrikstad-foreningene. Det
ble redegjort for at man ikke fikk sluppet Fjellbacka som
vedtatt på ordinær generalforsamling. Det var misnøye
med den vedtatte slipprute, og det ble av Johansen fra
Fredrikstad fremsatt forslag om at man skulle forandre
den vedtatte slipperuten, og slippe fra Danmark. Dette
forslaget falt etter en diskusjon. Presidenten Reidar
Corneliussen trakk seg fra møtet og frasa seg vervet
som president, og visepresidenten, E. Johannessen,
måtte overta ledelsen av siste delen av møtet og
fortsatte som president i 1935. Kongepokalen ble
vunnet av Emil Klemetsen, Bekkelaget. Fra Hamburg
vant Ingvald Beining, Bærum Brevdueklubb, og fra
Antwerpen Rudolf Andersen, Bekkelaget. Dette ble et
kampens år i N.B.F. Det var misnøye blant
medlemmene over slippene. Det var jo i de senere år
byttet endel på de forskjellige ruter. Det fremkom flere
antydninger om en omorganisering av N.B.F. Allerede i
oktobernummeret 1934 av Tidsskriftet var redaktøren
Oscar Christoffersen inne på tanken om omorganisering
med hensyn til slippene, og fremholdt dette i sitt
foredrag i N.B.F.'s møte 3. november 1934. I august
1935 forslo daværende redaktør og sekretær i N.B.F.,
Carl Brambani, en omorganisering, og i samme nummer
skrev Edvin Thorson en artikkel «Er Norsk Brevunion
foran sin oppløsning?», hvori han forslår en
omorganisering av N.B.F. Unionen skulle ha et styre
som velges av generalforsamlingen, som forvalter gaver
og tilflytende midler og bistår de forskjellige foreninger
med råd og dåd. Hver forening forestår sine kappslipp,
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som må meldes til fastsatt tid og sted, når de
konkurrerer om de pokaler og premier som disponeres
av N.B.U. Likeså kom Eugen Johannessen med et
forslag til omorganisering i septembernummeret: Hver
forening bestemmer selv sin slipprute, tid for slippenes
avholdelse. Besørger selv forsendelse og oppslipp av
duene. Generalstabens premier utdeles prosentvis til
hver forening etter medlemstall, således at hver forening
får en generalstabspremie til det voksne slipp. Generalstabspremiene for ungduer settes opp etter
Generalstabens ønske om innenlandsslipp.
Kongepokal og gavepremier disponeres av Unionsstyret
og oppsettes på avstand og konkurreres om på
flukthastighet
(som
i
de
interskandinaviske
konkurranser). Foreninger som konkurrerer om premier
oppsatt av N.B.U., melder sine slipp til N.B.U. Skulle 2
eller flere foreninger bestemme seg til å slippe fra
samme sted på samme dag og tid, er dette tillatt, og
man kan arrangere seg med felles konvoiør. Da
unionsstyret i det siste har vært utsatt for kritikk, vil man
ved å overføre ansvaret for kappslippene på de enkelte
foreningene unngå denne kritikk. Da har hver enkelt
forening ansvaret og har kun seg selv å kritisere. På
generalforsamlingen 17. november 1935, som ble åpnet
av fungerende president Eugen Johannessen, ble et
forslag om Unionens omorganisering behandlet. Under
denne saks behandling overtok kaptein Seeberg
dirigentplassen. T. Johnsen, Oslo Østre, foreslo Nedsatt en komité med en representant for hver forening
sammen med Unionsstyret til å bearbeide forslaget.
Dirigenten Seeberg foreslo det av E. Johannessen
fremsatte forslag, vedtatt, under forutsetning av at man
oppnevnte en komité i henhold til T. Johnsens forslag,
med en representant fra hver forening som er tilsluttet
N.B.U., og Unionsstyret til og utarbeide de nødvendige
lovforandringer som er nødvendige og som så vedtas
på fortsatt generalforsamling.
Valg: President Reidar Corneliussen, visepresident
Hans Gjølstad, sekretær K. F. Andersen, kasserer
Harald Gundersen. Redaktør H. Andersen. Fortsatt
generalforsamling ble avholdt 29/12-35. Grunnet sterk
opposisjon mot styret valgt på generalforsamlingen 17.
november, besluttet styret seg til å stille sine plasser til
disposisjon for den fortsatte generalforsamling 29/12-35.
Følgende foreninger møtte: Fredrikstad og omegn
Dueforening, Tønsberg, Drammen Brevdueklubb, Norsk
Dueforening Drammen, Bærum, Bekkelaget, «Nor» og
Oslo Østre. Kaptein Seeberg, fungerte som dirigent da
komiteens forslag skulle behandles.
Da det var uenighet om komiteens forslag, bl.a. om at
gummiringer fra utenbys foreninger, når duene ble
sluppet sammen med Osloduene, skulle påsettes av
Unionens kontrollkomité i Oslo, fremsatte dirigenten et
forslag om en komité bestående av 2 representanter for
Drammen, 2 for Oslo, 1 fra Fredrikstad og 1 fra
Tønsberg til nærmere å utrede de forskjellige punkter i
det av komitéen foreslåtte utkast til omorganisering av
N.B.U. Valg: H. Gjølstad foreslo at Seerberg valgtes til
Ærespresident og at den tidligere presidents stilling ble
formann. Dette ble enstemmig vedtatt. Som formann ble

valgt Reidar Corneliussen, viseformann R. Andersen,
sekretær K. F. Andersen, kasserer Harald Gundersen.
Utenfor N.B.F. sto fra 1/1-36 Oslo Brevdueklubb,
dessuten Norsk Dueforening Drammen og Tønsberg
Brevdueklubb.
1936.
Dette året ble et prøveår for Norsk Brevdueunion. Det
ble kjempet om Unionspremiene på flukthastighet til
hver enkelt medlems slag. Slippene gikk meget bra i
1936, med store flukthastigheter. Kongepokalen var
oppsatt fra Fredericia og ble vunnet av Wilhelm
Ellingsen, Drammen Brevdueklubb. Fra Amsterdam fikk
Reidar Corneliussen beste resultat på 1000 km
distansen i Skandinavia. Champion 1936: Harald
Gundersen, Bekkelaget B.K.
1937.
l januar var det stemning for dannelse av et
brevdueforbund for de foreninger som lå på vestsiden
av Oslofjorden, og 17. januar møttes de i Tønsberg
representanter for Larvik, Tønsberg, Horten og
Drammen for å drøfte dannelsen av et Vestre
Brevdueforbund. Nils Nielsen, N.D.D., ble formann,
sekretær Eugen Johannessen, N.D.D., Viseformann H.
Fusdahl, Tønsberg, kasserer Chr. Schau, Larvik
Brevdueklubb, styremedlem A. Hansen, Horten. Meddelelse om Vestre Brevdueforbunds stiftelse ble sendt
Norsk Brevdueunion og Drammens Brevdueklubb, samt
Larvik Brevdueforening. Sekretæren fikk i oppdrag og
utarbeide forslag til lover for V.B., og generalforsamling
skulle holdes 14. mars 1937. I tiden mellom V.B.'s
stiftelse og dets generalforsamling 14. mars var det
kommet henvendelse fra N.B.F.'s ærespresident
Seeberg om ikke V.B. ville gå inn i N.B.F. igjen. Etter
flere forhandlinger mellom hr. Seeberg og formannen N.
Nielsen og sekretæren i V.B. ble man på generalforsamlingen i V.B. enige om at V.B. var villig til å
forhandle om samarbeide med Unionen, men fastholde
at V.B. opptrer selvstendig. Etter mange både skriftlige
og muntlige konferanser med hr. Seeberg ble besluttet
at V.B. skulle slutte seg til N.B.F. 19. mai 1937.
På N.B.F.'s fortsatte generalforsamling 23. mai 1937
forandret Norsk Brevdueunion sitt navn til Norges
Brevdueforbund.
Oslo Brevdueklubb sluttet seg også til forbundet, så fra
23. mai 1937 var alle dueforeninger atter samlet i
Norges Brevdueforbund, som da ble en kretsvis
sammenslutning av brevdueforeninger i Norge. Valg:
Formann E. Wibe-Due, viseformann R. Corneliussen,
kasserer Thor Blichfeldt, sekretær Wolfgang Horn.
Redaktør: W. Johnsen. Nødvendige lovforandringer ble
vedtatt. Kongepokalen ble vunnet av Einar Kristoffersen,
«Østre», flukth. 1148,52 mlmin. Champion 1937: Einar
Kristoffersen, «Østre».
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Styrebilde fra 25 års jubileum.
Bak fra v: Th. Blichfeldt, Hans Ask, Axel Bjerke,
William Johnsen.
Foran fra V: Ingvald Beining, Wolfgang Horn,
Hans Larsen, Hans Gjølstad, Eugen Johannessen
1938.
Fra 30. januar forandret Vestre Brevdueforbund sitt
navn til Vestre Krets av Norges Brevdueforbund.
Osloforeningene, Fredrikstadforeningene og Moss
dannet Østre Krets av N.B.F. 13. februar avholdtes
generalforsamling. Her ble etter forslag av V.K. vedtatt
at generalstabspremiene skulle fordeles til V. og Ø.
krets etter medlemsantallet, som p.t. var Ø. K. 98 aktive
medlemmer, V. K. 58 aktive. Disse premier skulle da
fordeles med en ungduepokal til hver forening og
restbeløpet fordelt på det voksne slipp. Kongepokalen
fra Hamburg. Valg: Formann Hans Larsen, sekretær
Horn, kasserer Blichfeldt. Redaktør: W. Johnsen. Hver
krets fikk da sin egen premieliste. Kongepokalen ble
vunnet av Hans Tindlund, Bekkelaget, med flukth.
1344,993 m/min., ny norsk rekord. Champion 1938:
Reidar Corneliussen, O.B.K. Amsterdam ble vunnet av
Ottar Corneliussen,O.B.K.,flukth.1253,346 m/min.
1939.
I januar deltok Wolfgang Horn i Federation
Colombophil's kongress i Køln. Det var første gang en
norsk brevdueholder møtte på «den internasjonale
kongress». Generalforsamling ble avholdt 12. februar.
Valg: Formann Hans Larsen, sekretær Horn, kasserer
Thor Blichfeldt, redaktør Hans Gjølstad. Kongepokalen
ble vunnet av Bjørn, Bekkelaget B.K., flukth.1458,701
m/min., ny rekord. Amsterdam: Ingvald Beining, Bærum,
flukth. 591,132 m/min. Champion 1939: Ingvald Beining,
Bærum.

Wolfgang Horn’s
Stemplingsklokke
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1940.
Generalforsamling ble avholdt 11. februar. Det møtte
representanter for 10 foreninger. Slippruten ble på
grunn av krigen i Europa: Tønset, Kobberåen og Grong.
Kongepokalen fikk vi ikke i 1940. Valg: Gjenvalg over
hele linjen med formann Hans Larsen, sekretær W.
Horn, kasserer Th. Blichfeldt, styremedlemmer K. F.
Andersen, Hans Ask, Hans Gjølstad, Ingvald Beining og
Eugen Johannessen. 9. mars avholdtes Skandinavisk
Brevunions kongress i Oslo. 9. april brøt krigen ut og
satte en stopper for Norsk Brevduesport i 5 lange år.
Etter at det første sjokket i 1940 var over, kom sporten
igjen i aktivitet, idet det ble avholdt noen slipp
innenlands, men etter hvert ble tyskerne interessert i
våre duer.

Fotfeste med ampull, brukt til å sende
beskjeder med duer i krigstid.
Bilde fra Alf B. Knutsen’s duemuseum.

1941.
1. mai kom forordning om at alle dueeierne skulle være
medlemmer av N.B.F., også når det gjaldt praktduer,
alle skulle registreres. Dette førte til at 4 rasedueforeninger og 18 enkeltmedlemmer ble innmeldt i
N.B.F. Under et møte mellom representanter for N.B.F.
og to tyske kapteiner forlangte tyskerne kontroll over
våre duer, og det skulle skaffes dem et passende
dueslag. Duene skulle være stengt inne på de
respektive slag. Tyskerne ville kjøpe duer til det anviste
slag. N.B.F. avholdt styremøter 16. juni og 21.
september. Til stede 16. juni var formann Hans
Gjølstad, sekretær Tindlund, K. F. Andersen, M. Lossius
og Einar Johnsen. Den 21. september var de samme til
stede pluss Ingvald Beining, Eugen Johannessen og
Thor Blichfeldt. I tiden mellom disse to styremøter
hadde tyskerne bestemt at alle duene skulle avlives,
eller at man skulle internere duene, slik at det ble 900
brevduer og 300 praktduer igjen. De andre skulle
avlives. Ingen dueholder kunne internere mere enn 10
duer. Styret måtte bare meddele dette til alle foreninger.
Det ble valgt en interneringskomité med Hans Ask som
formann og Ottar Corneliussen som sekretær.
1942.
Generalforsamling ble avholdt 22. februar, etter forutgående styremøte. Ingvald Beining ledet møtet i
formannen Hans Gjølstads fravær. Representanter for
10 foreninger møtte. Valg: Formann Hans Gjølstad,
sekretær H. Tindlund, kasserer Th. Blichfeldt,
styremedlemmer Beining, som ble valgt til viseformann,
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K. F. Andersen, Einar Johnsen og Eugen Johannessen.
Wolfgang Horn ble valgt til bindeledd mellom N.B.F. og
tyskerne.
1943.
14. februar ble det avholdt generalforsamling etter
forutgående styremøte, hvor følgende møtte: H.
Gjølstad, K. F. Andersen, Th. Blichfeldt, H. Tindlund og
Eugen Johannessen. Styret foreslo på grunn av
ekstraordinære forhold at Forbundets generalforsamling
utsettes på ubestemt tid, og at samtlige Osloforeninger
og de to Drammensforeninger oppnevnte hver sin
mann, med varamann, til en arbeidskomité som skulle
ta seg av duene den dagen vi ble befridd. Likeså at
Hans Ask og Karl F. Andersen velges for å arbeide med
innsamling av gammelt arkivmateriale, som beror hos
flere forbundsmedlemmer, redaktører og andre som har
deltatt i forbundsarbeidet, slik at man kunne få et
brukbart arkiv som kunne brukes i fremtiden.

sekretærene Ottar Corneliussen, som på en meget flott
måte fikk registrert duene og materiellet på Bygdøy.
Duepasseren utførte også et godt arbeide. Fordelingen
gikk greit. Den 13. mai holdtes styremøte hos Tindlund,
K. F. Andersen, Eugen Johannessen og Trygve Olsen
møtte. Det ble foreslått at Østre krets velger sitt eget
styre. Styret foreslo til redaktør, Olaus Blichfeldt,
Drammen. Den 10. juni avholdtes ekstraordinær
generalforsamling. Til stede fra styret var formannen
Beining, Th. Blichfeldt, Karl F. Andersen, Eugen
Johannessen og Einar V. Johnsen. Protokollen ble ført
av E. Johannessen i TindIunds fravær. Formannen
rettet en takk til «Arbeidskomitéen», spesielt til Ottar
Corneliussen, som hadde utført et kjempearbeide med
registreringen og utdelingen av de internerte duer.
Formannen minnet i en tale endel av de duefuter som
var avgått ved døden under krigen: President i N.B.F.
og representant for Generalstaben major Holmboe,
Hans
Gjølstad
og
Bjerke.
Likeså
direktør
Gyllenhammar, skandinavisk brevduesports store
velgjører. Man bestemte å komme i forbindelse med
Generalstaben om fôr, samtidig som man gjør
oppmerksom på at N.B.F. ikke har noen president etter
major Holmboe. Duebestanden var jo for hver enkelt
dueholder liten, men ved gaver fra Danmark og England
kom man seg jo etter hvert. I 1945 ble Skien
Brevdueklubb stiftet og ble medlem av V.K. og dermed
Forbundet.
1946.
Generalforsamling ble avholdt 24. februar. Det møtte
representanter for 15 foreninger. Valg: Hele
forbundsstyret
ble
enstemmig
gjenvalgt.
Etter
Forbundets henstilling til Hærens Overkommando ble
oberst Bloch-Hansen valgt til N.B.F.'s president i mars
1946. H. M. Kongens pokal ble vunnet av Ivar Seeman,
Larvik, fra Fredericia.

Bæremeis til duer brukt i krigstid.
Bilde lånt fra Alf B. Knutsen’s duemuseum.
1944.
Styremøte ble avholdt 1. mai. Da formannen H. Gjølstad
var avgått ved døden, ble Ingvald Beining valgt til
formann og K. F. Andersen til viseformann, de øvrige
styremedlemmer som før. Man drøftet en ansøkning til
tyskerne om at hver duemann som hadde internert sine
duer, skulle få 6 ungduer, da de internerte duer begynte
å bli gamle. 9 september møttes styret og 2 mann fra en
del foreninger som skulle delta i «arbeidskomiteen».
Komiteen konstituerte seg selv med Arnold Arnesen
som formann og Ottar Corneliussen som sekretær. Den
skulle ta seg av duene og alt materiell etter tyskerne i
Norge den dag frihetens time slår.
1945.
Freden kom den 8. mai. Komiteen var valgt og hadde
sitt arbeidsprogram. Alle vet at den gjorde sitt arbeide
på en utmerket måte. Spesielt stort arbeide falt på

1947.
Generalforsamling ble avholdt 26. januar. Lovkomitéens
forslag ble vedtatt, bortsett fra pgf. 10 som ble forandret
til «Medlemmer av Forbundsstyret har ikke stemmerett,
hvis de ikke er valgt som klubbrepresentanter». Valg:
Formann Reidar Corneliussen, viseformann E.
Johannessen, sekretær Ottar Corneliussen, kasserer
Th. Blichfeldt. Redaktør: Ottar Corneliussen. For
1946/47 fikk N.B.F. statsbidrag på kr. 2.000,- med kr.
1.500,- til premier og kr. 500,- til utryddelse av
vandrefalken. Slipprute etter avstand. Kongepokalen ble
vunnet fra Fredericia av E. Wibe-Due, flukthastighet
1402,5 m/min. Amsterdam av N. Rønning, flukthastighet
756,72 m/min. Hamburg av Kr. Eriksen, O.B.K.,
flukthastighet 789,19 m/min. Dette året ble det holdt en
generalforsamling i januar og en 7. desember, hvor man
valgte styre og komiteer for året 1948, idet man fant at
dette var en mere praktisk ordning, da det nye styret da
overtok fra 1. januar det påfølgende år. På
generalforsamlingen 7. desember 1947 ble følgende
slippeplan for 1948 vedtatt: Samme distanse som for
1947 med tillegg av slipp fra 450 km, etter forslag av
Fredrikstad. Vestre krets foreslo: Statstilskuddet og
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overskuddet av ringsalget fordeles prosentvis til
kretsene,
statstilskuddet
etter
medlemsantall,
ringtilskuddet av ringen etter ringsalget. Dette ble
vedtatt.
Valg:
Formann
Reidar
Corneliussen,
viseformann
Lorentz
Eriksen,
sekretær
Ottar
Corneliussen, kasserer Gunnar Hansen. Redaktør:
Oscar Christoffersen. En komité til å se på distanseutregningene ble nedsatt med Reidar Corneliussen, Th.
Blichfeldt samt major Printz. Man arbeidet også med
tildeling av fo’r til duene og fikk her bistand av oberst
Bloch-Hansen.
1948.
Slippene i 1948 gikk relativt bra. Generalforsamling ble
avholdt I Drammen 28. november. Det ble vedtatt å
holde en brevdueutstilling i løpet av vinteren 1949. En
komite ble nedsatt til å ordne med det. Kongepokalen
fra Tønder. Kongepokalen ble vunnet av Kristiansen og
Sønstervoll. Valg: Gjenvalg over hele linjen, med den
forandring at Olaf Nielsen, Norsk Dueforening
Drammen, ble valgt til viseformann. Premier etter
medlemstallet, i alt kr. 1091,1949.
Generalforsamling ble avholdt 27. november. 21
foreninger var i 1949 medlem av N.B.F. En ny
brevdueforening er stiftet: Sørlandets Brevdueforening
omfattende distriktet Kristiansand og til Arendal. Pr. 1.
november 1949 har Forbundet 348 aktive medlemmer
med ca. 7-8000 duer. Kongepokalen ble vunnet av I. P.
Seemann, Larvik, fra Tønder, med flukthast. 903,13
m/min. Seemann vant pokalen for annen gang. Det er
første gang det er skjedd i Norge at en og samme mann
har vunnet to Kongepokaler i dueslipp.
1950.
Slipprute for 1950 som i 1949, med militære slipp innen
landet for ungduer. Premiefordeling som i 1949. Valg:
Formann Wolfgang Horn, viseformann Eugen
Johannessen, kasserer Svend Eriksen, sekretær Hans
Tindlund. Redaktør W, Horn. Utmålingskomité Th.
Blichfeldt, Hans Ask og Reidar Corneliussen.
Spørsmålet om en brevdueutstilling i Drammen ble
drøftet. Likeså spørsmålet om å få kunngjort i
Kringkastingen når oppslippene finner sted. Årets

Vinner fra Amsterdam 1950.
Eier: Gundersen, Fredrikstad.
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slipp var tilfredsstillende. Fra Amsterdam fikk man for
første gang etter krigen opp en due på dagen. Den
tilhørte Lai Gundersen, Fredrikstad. Kongepokalen ble
vunnet av Johan Jahnsen, Tønsberg. Championatet ble
vunnet av R. & B. Corneliussen, O.B.K., med
gjennomsnitts- hastighet på 6 slipp = 1118,465 m/min.
Generalforsamling ble avholdt i Drammen 19.
november. I 1950 hadde Forbundet 22 foreninger med
373 medlemmer.
1951.
Forslag fra O.B.K. om at Kongepokalen skulle alternere
i de 3 kretser ble nedstemt. Slippene for 1951 fra 200
km, 300 km, 450 km, 500 km og 850 km ble vedtatt. H.
M. Kongens pokal oppsettes fra 450 km. Valg: Formann
W. Horn, viseformann Eugen Johannessen, sekretær H.
Tindlund, kasserer Svend Eriksen. Redaktør: W. Horn.
H.M. Kongens pokal ble vunnet av Ingvald Marcussen,
Larvik, fra Tønder (450 km), flukth.1178,088 m/min.
Vinner fra Amsterdam ble Lars A. Molvik, Fredrikstad. L.
Molvik ble også årets champion. Generalforsamling ble
avholdt 25. november i Oslo.
Valg: Formann R. Corneliussen, viseformann Osc.
Opsahl, sekretær Ottar Corneliussen, kasserer Gunnar
Hansen. Redaktør: Osc. Christoffersen, viseredaktør:
Egil Hermansen, Moss. Slippene i 1951 gikk bra. Vi fikk
et glimrende resultat fra Amsterdam, med Olaus
Blichfeldt, Drammen som vinner, med flukth. 1224,56
m/min. Champion: Kr. Eriksen, O.B.K.
1952.
16. november ble ordinær generalforsamling avholdt i
Drammen. Valg: Formann R. Corneliussen, viseformann
Oscar Opsahl, sekretær Ottar Corneliussen, kasserer
Svend Eriksen. Redaktør: Ottar Corneliussen. Østre
foreslo at «alle konkurranser i kommende år avgjøres
ved flukthastighet». Samtidig start på samme dag for
alle foreninger i N.B.F. Spørsmålet ble utsatt til mars
1953 og ventileres i mellomtiden av en komité,
bestående av representanter fra kretsene og
Kristiansand. I samråd med styret skal komitéen
fremkomme med en innstilling som dekker en bedre
administrasjon av Forbundet, arrangement av slippene,
samt konkurranser og statutter. Som medlemmer ble i et
senere styremøte 10/12-52 oppnevnt fra Østre krets:
Rolf Johnsen og Gunnar Soli, og fra Vestre krets: Eugen
Johannessen og Per Smith. Kongepokalen tilfalt Kr.
Kristiansen, Moss, fra Esbjerg, med flukth. 1177,99
m/min.
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Styrets forslag om slippeplan for 1954 ble vedtatt. Den
enkelte gruppe gis rett til selv og bestemme sin
slippeplan, dog slik at den enkelte forening må følge sin
gruppes slippeplan i konkurransen om de offisielle og de
av N.B.F. og S.B.U. oppsatte premier. Man konkurrerer i
klasse fra A til og med G på avstand. Alle avstandsmålinger skal foretas av Norges Geografiske
Oppmåling. Valg: Formann: R. Corneliussen, viseformann J. Olaisen, sekretær Ottar Corneliussen,
kasserer Sv. Eriksen. Redaktør: Ottar Corneliussen.
Møtested for 1954: Moss.

1953.
Forsterket styremøte ble avholdt 22. januar. Møtet
besluttet enstemmig å foreslå en gruppeinndeling
istedenfor kretsinndeling. Gruppe I omfatter Østre Krets,
Gruppe II omfatter Vestre Krets, Gruppe III omfatter
Kristiansand, Egersund og Stavangerområdet, Gruppe
IV omfatter Bergen. Oppslipp finner sted gruppevis.
Ekstraordinær generalforsamling ble holdt i Oslo 1.
mars. Det ble enstemmig besluttet å inndele Forbundet i
grupper. Kongepokalen oppsettes fra Groningen,
subsidiert Amsterdam. Fra H. M. Kongens hoffmarskalk
forelå meddelelse om at H. M. Kongen ikke kunne
imøtekomme andragendet om tildeling av Kongepokalen for 1953. Oberst Bloch-Hansen meddelte dette.
Forsvarsstaben satte sitt bidrag for 1953 til kr. 1.000,Senere fikk man fra oberst Bloch-Hansen beskjed om at
det av det bevilgede beløp på kr. 1.000,- skulle settes
opp en pokal, «Forsvarets pokal», som en erstatning for
at man i året 1953 ikke fikk Kongepokal, og endel av
pengene skulle brukes til skuddpremie på falken.
Slippene gikk ikke så godt. De voksne duer skuffet
endel. Forsvarets pokal fra Amsterdam ble vunnet av
Einar Kristoffersen, O.B.K., flukth. 679,78 m/min.
Championatet for 1953: Oscar W. Arnesen, O.B.K.,
gjennomsnittsflukthastighet i 7 slipp = 925,43 m/min.
Generalforsamling ble avholdt i Oslo 22. november.
Bærum B.K. foreslo at Gruppe I deles slik at
Oslodistriktet utgjør en gruppe for seg. Soli, Fredrikstad,
og E. Johannessen foreslo at forslaget ble oversendt
Gruppe 1 til behandling og avgjørelse. Dette ble vedtatt.

1954.
Forbundet hadde i 1954 22 foreninger med 368
medlemmer. En ny forening kom til i året, nemlig Eiker
Brevdueklubb. I Arendal ble det stiftet en forening,
Arendal Brevdueforening. Kristiansand Dueforening gikk
inn, og resten av medlemmene gikk inn i «Lyn». Alle fire
grupper konkurrerte i 1954. Konkurransen foregikk etter
samme klasseprinsipp som i S.B.U. Slippene gikk
ganske godt med bra flukthastigheter gjennomsnittlig.
Slippet fra Amsterdam ble vunnet av Nils Rønning,
O.B.K., flukth. 1256 m/min. Champion for året ble A.
Jamissen, Fredrikstad Brevdueforening. Generalforsamling ble avholdt i Moss 14. november. Følgende
forslag ble vedtatt:
«Forbundet skal være den arrangerende part i alle felles
oppslipp og sendinger over 600 km. Arrangør er
Forbundets fungerende styre.» Premiebudsjett og
klasseinndeling som i 1954. Forsvarets pokal settes opp
for best hastighet fra Fredrikshavn, Randers og
Fredericia sammenlagt. Valg: Formannen, sekretæren,
redaktøren og kassereren ønsket ikke gjenvalg. Det var
ingen som ville påta seg funksjoner som styremedlemmer eller til komiteene. Man foreslo etter hvert
«hele forsamlingen», men ingen ville. Wolfgang Horn
foreslo da valgt et interimstyre, som da skulle overta de
forskjellige funksjoner ved sekretariatet, kasserer osv.
Interimstyret
fungerer
også
som
valgkomité.
lnterimstyret ble: Formann W. Horn, E. Johannessen,
H. Fusdahl og Rudolf Andersen. Alle andre valg skulle
utstå til en ekstraordinær generalforsamling, som
avholdt 19. desember 1954. lnterimstyret holdt møte 28.
november i Drammen og ble enige om å fremsette
følgende forslag:
1.Forslag til enkelte forandringer av Forbundsloven.
2.Forslag om ansettelse av en forretningsfører som
overtar Forbundets forretningsførsel forsåvidt angår
sekretariatet, kasserer og Tidsskriftet, og lønnes for
dette. Disse forslag ble sendt til hver forening.
Kontingenten ble foreslått til kr. 15. På generalforsamlingen 19. desember ble imidlertid dette forslaget
fra lnterimstyret nedstemt med 44 mot 28 stemmer, og
man var like langt. Det lyktes heller ikke denne gang å
få noen til og overta styret, og atter ble det valgt et nytt
interimstyre, da det som ble oppnevnt på generalforsamlingen på Moss anså seg ferdig med sin
oppgave. Det andre lnterimstyret ble Eugen
Johannessen, Thor Blichfeldt, H. Hansen Brovold,
Rudolf Andersen, med Eugen Johannessen som
formann. Dette interimstyrets oppgave var å få valgt et
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styre og ny redaktør. Det ble gjort henvendelser til flere
om å gå med i et nytt styre, men da det ble stilt
«betingelser» av enkelte for å motta valg, kunne
lnterimstyret ikke fremlegge noe forslag på «helt styre»
på den ekstraordinære generalforsamling, som ble holdt
30. januar 1955. Etter mange forslag frem og tilbake
lyktes det endelig å få valgt følgende styre: Formann H.
Hansen Brovold, kasserer Thor Blichfeldt, sekretær
Arne Johnsen, med H. Tindlund, Rolf Johnsen, Reidar
Hoel, Tor Helleberg og gruppe 2's formann H. Døvle
som styremedlemmer. H. Døvle ble valgt til viseformann, men sluttet etter kort tid i styret, og i hans sted
møtte Aage Gulbrandsen, N.D.D. Som redaktør valgtes
I. B. Billington. Lønn for sekretæren ble kr. 100,00 for
det første år. Kasserers og redaktørs lønn ble satt til kr.
500,00 pr. år. Det ble for å få valgene til å gå lettere
valgt en valgkomité som skulle komme med sin
innstilling til generalforsamlingen. Valgkomitèen ble E.
Johannessen, E. C. Johnsen og Kr. Hagen. Valg av
styret og redaktør ble således forsinket 2 1/2 måned.
Tidsskriftet kom derfor ikke ut før i februar. Det lyktes å
få oppslipptillatelse i Hamburg for første gang etter
krigen. Styret sto etter generalforsamlingens vedtak i
Moss som arrangør av Hamburg- og Amsterdamslippet.
1955.
Slippene i året 1955 var stort sett skuffende, med dårlig
resultat. Det var imidlertid ikke bare vi i Norge som
hadde dårlig resultat. Det samme var tilfelle med
Sverige og Danmark. I midten av oktober 1955 måtte
Arne Johnsen trekke seg som sekretær på grunn av
private forhold, og Hans Tindlund påtok seg da
sekretærjobben. Det ble besluttet å utgi et felles
julenummer av brevduebladene for Danmark, Sverige
og Norge. Amsterdam-slippet ble vunnet av Trygve
Kristiansen, «Varna», Moss, flukth. 552,89 m/min.
Generalforsamling ble avholdt 27. november i Oslo. Der
ble avgjort endel protester og lovforslag, og det ble
nedsatt et utvalg på 3 medlemmer til å samordne de
forskjellige endringer i loven. Valgt ble H. Tindlund, Thor
Blichfeldt og E. Johannessen. Valg: Formann H.
Hansen Brovold, viseformann Henry Fusdahl, kasserer
Th. Blichfeldt, sekretær Hans Tindlund. Redaktør I. B.
Billington. Slippene i 1956 gikk ikke så verst, men særlig
store flukthastigheter fikk man ikke. Slippet fra
Hannover ble vunnet av Oscar Arnesen, O.B.K., flukth.
955,41 m/min. Fra Hamburg av Erling Andersen, Oslo
Østre, flukth. 964,72 m/min. Disse 2 kappflukter ble
arrangert av Forbundet. De øvrige slipp av gruppene.
Champion ble Oscar Arnesen, O.B.K.
1956.
Generalforsamling ble avholdt i Drammen 9. desember.
Forbundsstyret vedtok å avsette kr. 500 pr. år til bruk
ved Forbundets 50 års jubileum 1962. Likeså at det
innstiftes en æresmedalje for N.B.F. Årskontingenten
ble satt til kr. 15,00. Slippene skal foregå over følgende
avstander: 200, 300, 400, 450, 500, 600 og 800 km.
Valg: Formann H. Hansen Brovold, sekretær H.
Tindlund, kasserer Th. Blichfeldt, viseformann Anders
Øen. Redaktør I. B. Billington med Oddvar Sundling
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som viseredaktør.
1957.
I styremøte 3. januar 1957 nedla Billington sitt verv som
redaktør. Redaktørjobben ble overtatt av Oddvar
Sundling. I et senere styremøte ble Tidsskriftet besluttet
trykt i Drammen. Slippene i 1957 gikk nordfra. 750 km
ble vunnet av Chr. Nielsen, Glemmen, fra Elsfjord, flukth
531,7 m/min. 600 km: Karl Holmen, fra Brekvasselv,
flukth. 556,38 m/min. 500 km: Kr. Hagen, Bekkelaget,
fra Gron,flukth.1085,26 m/min. Forbundets pokal: Kr.
Hagen, Bekkelaget. Champion: Håkon Iversen,
Fredrikstad. Generalforsamling ble avholdt 24.
november i Oslo. Forslag: Knud Holten, København, ble
tildelt N.B.F.”s æresmedalje. Den skal overrekkes ham
ved S.B.U.-møtet som skal holdes i Drammen. Hans
Larsen, O.B.K., og Eugen Johannessen, N.D.D., ble
utnevnt til Æresmedlemmer av Norges Brevdueforbund
for fortjenester av norsk duesport. Totalisatorsaken ble
drøftet. En jurist ville foreta de nødvendige
undersøkelser sammen med Hans Tindlund og Fredrik
Andersen. Spørsmål om å si opp avtalen med det
militære ble drøftet, men avgjørelsen ble utsatt. Forslaget om å slippe fra Hamburg og Kassel (ca. 950 km)
ble det overlatt til det nye styret å ordne med. Valg: Etter
endel forslag frem og tilbake fikk man valgt følgende
styre for 1958: Formann Th. Helleberg, kasserer Th.
Blichfeldt, sekretær Einar Brynhildsen, viseformann
Anders Øen. Redaktør: Oddvar Sundling.
1958.
Slippene var meget dårlige, med store tap og små flukthastigheter. Championatet kunne ikke utdeles, da man
ikke hadde kunnet slippe fra 600 og 800 km distansene.
For å bøte på dette ble det besluttet oppsatt en bestemannspremie fra slippene i Fredrikshavn, Flanders,
Fredericia og Tønder 2 ganger. Den tiltalt H. BergAndersen, Larvik B.K. Forbundets økonomi er relativt
dårlig. Premiebudsjettet ble redusert med 30%.
Utstillingen i forbindelse med S.B.U.'s kongress i
Drammen ble meget vellykket. Totalisatorkomitéen kom
etter inngående studier til det resultat at totalisator i
Norge på brevduer p.t. var umulig, og anså da saken for
avsluttet. Generalforsamling ble avholdt 23. november
1958. Etter styrets forslag ble Æresmedaljen tildelt Chr.
Nilsen, Fredrikshavn. Ingv. Beining ble utnevnt til
Æresmedlem av Forbundet og fikk Æresmedaljen.
Valg: Formann Anders Øen, kasserer Per Smith,
sekretær Oddvar Sundling, viseformann Erling Johnsen.
Redaktør: Oddvar Sundling. En ansøkning til H. M.
Kong Olav V om å bli bevilget en Kongepokal førte til
slutt til det resultat at H. M. Kongen setter opp en
Kongepokal som vandrepremie. I et styremøte ble
statutter for Kongepokalen etter Kongens ønske satt
opp på best sammenlagte flukthastigheter fra 300 km og
450 km. Beste flukthastighet sammenlagt gir napp i
pokalen, som skal gå over 10 år. Den som i løpet av de
10 årene har flest napp i pokalen, vinner den til odel og
eie. Hvis det er 10 forskjellige som har napp i pokalen,
vinner den pokalen som har høyest flukthastighet. Det
konkurreres første gang i 1959, siste gang i 1968.
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Norges Brevdueforbund’’
Brevdueforbund’’s
’’s
formenn
formenn/presidenter
19121912-2012
Pga. mangel på bilder så er dette ikke en fullstendig oversikt.
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Hans
Larsen

Christian
Seeberg

August
Mathisen

J. Hansen
Brovold

1914-1916
1926-1928
1938-1939

1917

1918-1920

1921

Reidar
Corneliussen
1922-1925
1929-1930
1932-1934
1945-1949
1952-1954

Oscar
Cristofersen
1931

Eugen
Johanesen

E. Vibe
Due

1935

1937

Hans
Gjølstad

Ingvald
Beining

Wolfgang
Horn

H. Hansen
Brovold

1940-1943

1944

1950-1951

1955-1957

Th.
Helleberg

Andres M.
Øen

Hans
Tindlund

Thomas
Meyer

1958

1959-1960

1961-1962

1977-1982

Arvid
Myreng

Kurt
Schultz

Tom
Corneliusen

Frode
Brakstad

1983-2003

2004-2005

2006-2008

2009-
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Norges Brevdueforbund
Brevdueforbund’’’s
redaktører
19121912-2012
Halvdan
Hansen

August
Mathisen

Hans
Gjølstad

1910-1920

1921-1924

1925-1926
1939

Oscar
Christoffersen

Wolfgang
Horn

Ottar
Corneliussen

1927-1934
1948
1951-1952

1950

1947
1949
1953

Oddvar
Sundling

Helge Andre
Fjelltun

Geir
Theodorsen

1956-1966

1967-1971
2000

1990-1993

Svein Arne
Rosendahl

Nils A.
Martinsen

Lars
Corneliussen

1994-1996

1997-1999
2001

2007-2010

Kristian
Henriksen

På grunn av problemer med å få fatt i bilder, så er dette ikke en fullstendig
oversikt.

2011-
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Slippene i 1959 skal gå over distansene 200 km, 400
km, 450 km, 600 km og 800 km. Forbundet arrangerer
slipp fra Hamburg og Hannover. Man vedtok å delta i et
oppslipp av duer i anledning Norsk Aeroklubbs 50 års
jubileum. Resultatet av slippene fra Hamburg ble 1.
premie Trygve Olsen, Fredrikstad, flukth. 1113,03
m/min. Hannover: 1. premie Ragnvald Olsen,
Bekkelaget B.K., flukth. 1030,82 m/min.
1959.
N.B.F.'s generalforsamling ble avholdt 22. november i
Drammen. Kontingenten ble satt til kr. 20,- pr. år. Et
forslag om at Tidsskriftet og gruppene skulle opphøre,
ble nedstemt. Endel protester om slippresultatene på
innstillingslisten til premieringen ble behandlet. Styrets
forslag til slippeplan ble vedtatt, samme distanser i 1960
som i 1959. Forbundet arrangerer slipp fra Hamburg og
Hannover (600 og 750 km). Styret setter opp premiebudsjettet for 1960. Valg: Formann Anders M. Øen,
viseformann E. Johnsen, kasserer Per Smith, sekretær
og redaktør Oddvar Sundling. Det ble valgt varamann
for sekretær, kasserer og redaktør. Rekordmedalje ble
tildelt Trygve Olsen, Fredrikstad, for hans rekord på
1906,46 m/min. fra Fredrikshavn 6. juni. Championmedaljen ble ikke utdelt på grunn av at Gruppe I's
innstilling først må omgjøres, idet det også er sluppet fra
Amsterdam. Oslo Østre Brevdueforening meldte seg ut
av Forbundet fra 1/1-1960. Ved ekstraordinær
generalforsamling 24/4-60 ble championatet for 1959
ved ny innstilling fra Gruppe l tildelt Arne Johnsen,
Bærum B.K. Kongepokalen tilfalt for 1959 Ole Melby,
Fram. Forbundet besto i 1959 av 18 foreninger med 223
medlemmer.
1960.
H. M. Kongens pokal ble vunnet av Ottar Corneliussen,
O.B.K. Hamburg ble vunnet av Birger Johansen,
«Fram», Fredrikstad, flukthastighet 1054,44 m/min.
Hannover av Alf Jamissen, Fredrikstad B.F., flukth.
998,03 m/min. Champion 1960: Ole Holm, «Speed»,
Fredrikstad. Ordinær generalforsamling ble avholdt 27.
november. Bergen Brevdueklubb ble opptatt som
medlem av Forbundet. Etter at skriv fra Hærens
Overkommando var referert, ble man enige om at noe
samarbeide med det militære ikke kunne fortsette.
Slippene skal i 1961 gå over de samme distanser som i
1960. På grunn av stort overskudd på Hamburg og
Hannover i 1960 foreslo Beining at Gruppe I og II ble
tilbakebetalt kr. 900 hver. Dette ble vedtatt. Valg: Etter
mange henstillinger erklærte Hans Tindlund seg villig til
å motta valg som formann og ble enstemmig valgt for
1961. Viseformann ble Frithjof Pedersen, kasserer
Oscar Opsahl, sekretær og redaktør Oddvar Sundling. l
anledning innbydelse fra Danmark til De danske
brevdueforeningers 60 års jubileum ble det bestemt at
H. Tindlund og O. Sundling skulle reise.
1961.
På et styremøte i Forbundet 9. januar ble det bestemt at
Marius Pedersen, Danmark, Otto Falch og oberst BlochHansen skulle tildeles Forbundets Æresmedalje.

Medaljene ble tildelt ved Skandinavisk Brevdueunions
møte i Oslo 28. januar 1961. I Forbundets slipp fra
Hamburg og Hannover tildeles premiene prosentvis til
hver gruppe (eventuelt forening). Resultatene fra
Hamburg, gruppe I: 1. pr. Ole Holm, «Speed», med
Anton Johansen, «Speed», og Bj. Karlstad på de
nærmeste plasser. Flukth. 912,43 m/min. Hannover: 1.
pr. Gunnar Mattisen, flukth. 976,38 m/min. Gruppe II:
Hamburg: 1. pr. Aage Halvorsen, Eiker, flukth. 875,05
m/min. Fra Hannover: 1.pr. H. B. Andersen, Larvik,
flukth. 759,33 m/min. Sammendragspremie 2 duer fra
hver av stedene: Bjarne Karlstad, Moss. l slippene fra
Esbjerg og Tønder ble det oppnådd gode resultater,
med flukth. på henholdsvis 1357,28 og 1328 mlmin.
Bergen Brevdueklubb oppnådde fra Mandal en flukth.
på 1229,4 m/min. ved Gustav Tvedt's due. Fra Thisted i
Danmark var flukth. 573,256 m/min. ved Ingolf
Mostrøms due. Generalforsamling ble avholdt 26.
november i Oslo under ledelse av viseformannen
Frithjof Pedersen. H. Fusdahl mintes vår venn og
kontaktmann i Fredrikshavn gjennom mange år,
urmaker Chr. Nilsen, som var avgått ved døden.
16 foreninger med tilsammen 197 aktive medlemmer og
8 passive er nå tilsluttet Forbundet, en nedgang på 18
aktive fra i fjor, idet Oslo Østre har meldt seg ut av
Forbundet, og Stavanger har ikke latt høre fra seg.
Imidlertid er Bergens Brevdueklubb kommet til.
H. M. Kongens pokal ble denne gang vunnet av Einar
Johansen, Moss. Champion for 1961: Ole Holm,
«Speed», Fredrikstad. Det ble vedtatt at det på grunn av
de geografiske forhold vi konkurrerer under, skal være
ett championat for hver gruppe og ikke noe for
Forbundet som helhet. To Fredrikstadforeninger ble
diskvalifisert på grunn av at duene ikke var avmeldt i
tide fra slippene i Hamburg og Hannover. Slippene skal i
1962 gå etter samme slippeplan som i 1961. Mellom
slippene i Hamburg og Hannover, som Forbundet
arrangerer, skal det gå ett døgn.
Kontingenten ble for 1962 satt til kr. 20. Valg: Formann
H. Tindlund, viseformann Frithjof Pedersen, kasserer
Oscar Opsahl, sekretær og redaktør Oddvar Sundling.
Lovkomité: Styret og Eugen Johannessen. Lovene må
forandres på grunn av at avtalen med det militære er
opphørt. Norges Brevdueforbund går i 1962 inn i sitt 50.
år. Det er besluttet å avholde jubileumsslipp fra
Groningen. Det settes opp en jubileumspokal til hver av
gruppene I og II, samt en jubileumspremie til
Kristiansand og Bergen.
1962.
Slippet som Forbundet arrangerte fra Hamburg, ble
meget vellykket. Dessverre gikk det dårlig fra Hannover.
Jubileumsslippet fra Groningen ble i Gruppe I vunnet av
H. B. Larsen, O.B.K., i Gruppe II av Frits Holst, Larvik,
mens D. Roland, «Lyn», Kristiansand, vant i Gruppe III
med den største hastighet, hele 1188 m/min. Kongepokalen er vunnet av Kr. Eriksen, O.B.K.
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NBF styre 1962.
Bak fra v: R. Hoel, Bj. Karlstad, Fr. Pedersen, Frits Holst
Ragnvald Olsen.
Foran fra v: Eugen Johannessen, Oddvar Sundling,
Hans Tindlund, Oscar Opsahl.
Norges Brevdueforbund’s historie fra 1962 til 2012
er skrevet av Per-Kristian Hansen. Sekretær
gjennom 41 år i NBF.
Han uttaler følgende:
Å skrive om de
viktigste begivenheter
i NBF de siste 20 kan
være vanskelig, og
mange vil føle at
andre ting enn det
som blir nevnt burde
vært med. Dette må
derfor bli preget av
personlig utvelgelse
og liten plass. Spesielt
er det vanskelig å
skrive
om
den
perioden hvor jeg selv
har vært sekretær og
tilgi meg om jeg her er
farget av det som har opptatt meg mest i perioden.
1963.
Begynte med vansker. På grunn av veterinæsituasjonen
ble det ikke gitt tillatelse til slipp fra Danmark og
Tyskland og alle slipp ble avholdt nordover i Norge.
Thormod Johansen, Moss ble både NBF-Champion og
Kongepokalvinner. Forbundet hadde egne slipp fra Atna
og Grong hvor K. og A. Rasmussen i gr. 1 og Erik
Flatten, Tønsberg gr. 2 var vinnere fra Atna og Kr.
Jacobsen, Speed og Karl Holmen, Larvik fra Grong.
Hans Tindlund var gjenvalgt som formann for året og ble
på generalforsamlingen utnevnt til æresmedlem i NBF.
På samme møte ble Tim Syrrist valgt til ny formann og
med han gikk NBF inn i en ny periode med nye tanker
og nye ideer. l 1963 var det kun 137 betalende
medlemmer og kontingenten var kr. 20,- og ringprisen
kr.1,-. Oddvar Sundling var både redaktør og sekretær,
og Oskar Opsahl var den som førte regnskapene og
passet kassa. På grunn av den lave kontingenten ble
det stort regnskapsmessig underskudd.
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1964.
Ble det derfor vedtatt å øke kontingenten med 50 % og
ringprisen til 1,25 kr. Ringsalget la i 1963 og 1964 på ca.
4000 ringer. Fredrikstadforeningene Speed og
Fredrikstad var ute av Forbundet i 1963, men kom
tilbake i 1964. Slippruta ble igjen innenfor landets
grenser, og Karsten Kolstad, Fredrikstad vant H. M.
Kongens premie fra Roros/Grong med et resultat som
også senere ga ham pokalen til odel og eie. Odd
Lystad, Fredrikstad ble NBF’s Champion. Det som
allikevel gjør 64 til et merkeår i NBFs historie var
formannens enorme satsing på propaganda. Det
begynte med stor utstilling i Drammen, plakater,
brevdueprogram i radio og faste pressemeldinger fra
NBF. Det fortsatte med samarbeidskontrakt med Norsk
Flyktningeråd for å få brevduetotalisator i Norge.
Vellykkede prøveflyvninger fra byer på østlandet og
innkjøp av 40 junior ur til dette. Noe uventet utnevnte
styret daværende ordfører Brynjulf Bull til æresmedlem i
NBF. Utviklingen de kommende år viste at dette PRarbeidet fikk en enorm betydning for NBF. Det var Tim
Syrrist og Oddvar Sundling med god støtte fra de øvrige
styremedlemmer som har æren for. Det gode PRarbeidet fortsatte med stor Landsutstilling på
Håndverkeren i Oslo i 1965.
1965.
Det var åpning ved Brynjulf Bull og en rekke
fremragende dommere og foredragsholdere fra inn- og
utland var innbudt. Det var på nytt Tim Syrrist som ledet
NBF med Oddvar Sundling som sekretær og redaktør.
lnnholdsrike og velredigerte tidsskrifter strømmet fram
og medlemstallet økte med 61 fra foregående år.
Slippene for Østlandsgruppene gikk atter sørover og
med både gode hastigheter og minimale tap. Asbjørn
Thøgersen, Speed blir både Kongepokalvinner og
NBF’s Champion 1965. Det ble nedlagt et stort arbeid
med kappflyvninger for direkte tilsluttede medlemmer og
Vestlandsgruppene kom på ny inn i NBF.
1966.
Økte antall foreninger og medlemmer atter betydelig, og
med samme ledelse i styret som i 1964. 335 betalende
medlemmer viser at veksten siden jubileumsåret 1962
var betydelig og var på 145% fra 63. Det ble dannet
SBU-avlslag og NBF's første avlsslag med Dordin-duer i
Oslo. De første planer om dommerutdannelse for NBFmedlemmer ble satt på papiret og toto-saken ble ført inn
i en avgjørende fase. Bergen Brevduekrets hadde
etterhvert kommet godt med i arbeidet, noe de
bergenske premielister i tidsskrift vitnet om. De
arrangerte også en stor og viktig landsutstilling i 1966.
Etter å ha vært redaktør siden 1957 gikk O. Sundling av
som redaktør og ganske typisk var det en bergenser
med navn Helge Andre Fjelltun som overtok fra 1967. l
1966 gikk Kongepokalen til Birger Johansen, Fram
Fredrikstad.
1967.
Det var fortsatt Syrrist, Sundling og Opsahl som var de
viktigste i styret, men et navn hadde da allerede i flere
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år gått igjen i styret og det var Thomas Meyer. Han var
med i arbeidet med toto-saken og han var med på det
første dommerkurs som ble avholdt i NBF-regi. Per
Olsen, Speed Fredrikstad som tok hjem Kongepokalen.
Odd Lystad ble kortdistanse champion og Håkon
Iversen langdistansechampion i NBF for 1967.
Medlemstallet hadde kommet opp i 410 medlemmer og
ringsalget steg til 7000 ringer.
1968.
Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i februar
1968 uten forandringer i valget av de 3 store. Her ble
Th. Meyer valgt som veterinærkontakt for 1968 og
medlem av «dommer komitéen» sammen med O.
Sundling og Eugen Johannessen. Allerede på første
styremøte måtte Syrrist trekke seg av private grunner og
Kolbjørn Gulliksen overtok som fungerende formann.
Ottar Corneliussen var redaktør så tidsskriftet var hele
tiden i gode hender. Det var nok en enorm skuffelse for
Syrrist at man fikk avslag fra norske myndigheter i totosaken etter et stort nedlagt arbeid og store forberedelser. Etter at SBU-avlsslag ble nedlagt ble det
dannet et NBF's Avlsslag hos Olav Sandal i Bergen.
Medlemstallet hadde kommet opp i 473 medlemmer og
kampen om premiene var større enn noensinne. Kongepokalen av året gikk til Knut Quitzsch, Tønsberg og
Forbundets gullur ble vunnet av Kjønik Kjøniksen,
Speed og Åge Rå, Rapid. På generalforsamlingen fikk
Ottar Corneliussen tildelt NBF's Æresmedalje som han
hadde blitt tildelt året før. Det ble enstemmig vedtatt å
ansette foretningsfører i et prøveår. O. Sundling ble
valgt med 50 stemmer, mens den. andre store
personligheten i NBF disse år, O. Corneliussen fikk 41
stemmer. På styremøte sist i 1968 måtte Syrrist trekke
seg av personlige grunner og Kolbjørn Gulliksen
overtok. Fjelltun overtok som redaktør igjen.
1969.
Ble et vanskelig år på grunn av manglende oppmålinger
for nye medlemmer og nye stasjoner. l løpet av året
hadde det vært i gang en komité bestående av Th.
Meyer, Bjørn Gulliksen og Per-Kr. Hansen, Fr.stad som
skulle komme med forslag til omorganisering av NBF.
På grunnlag av et møte avholdt på Kafé Engebret i
Oslo, ble det laget en skisse til ny struktur i NBF. Th.
Meyer hadde ideene og den senere valgte sekretær
førte forslaget på papiret i 11 punkter som ble lagt fram
på generalforsamlingen i 1969. Her ble de samme
personer valgt til å omarbeide loven å legge fram et nytt
lovforslag på ekstraordinær generalforsamling. Da man
på grunn av de manglende oppmålinger heller ikke
hadde resultatene klare, skulle premiene tildeles på det
ekstraordinære møtet. Det var mottatt ny Kongepokal og
på grunn av en misforståelse i det nye styret ble
pokalen satt opp kun for 1969. Den heldige vinner ble
Ottar F. Corneliussen som vant den fra Randers og
Esbjerg. Kolbjørn Gulliksen, som var fungerende
formann, tok også med seg champinonatene og det
uoffisielle NM det året. Tidsskriftet kom regelmessig
med Fjelltun som redaktør og alle årets 12 måneder lå
et blad i posten.

1970.
Ble preget av en ny giv i NBF. En ny lov ble foreslått
som skulle gi gruppene større frihet og samtidig større
innflytelse og innsikt i NBF's arbeid. Forslag ble lagt
fram på ekstraordinær generalforsamling i Moss den 15.
mars 1971. l hovedsak ble lovkomitéens innstilling
vedtatt og deretter ble Kolbjørn Gulliksen valgt som
NBF's første president, Per-Kristian Hansen som
sekretær og Opsahl som kasserer. Odd Johansen ble
NBF's første PR-leder. Etter Kongens samtykke ble det
kjøpt inn en egen pokal med Kongens emblem som ble
tildelt vinneren i 1970, Tore Røed, Larvik. I 1970 var
medlemstallet øket til 493 og ringsalget til 10500 ringer.
Interessen for NBF på vestlandet var økende og Bjørn
Søreide ble kortdistansechampion i NBF mens Tore
Røed tok det lange. Allerede på ekstraordinær gen.fors.
var det bestemt at neste representantskapsmøte, som
det nå skulle hete, skulle avholdes på Ål i Hallingdal, slik
at det skulle bli mer likt å reise for østlendinger og
vestlendinger. For første gang skulle man se om den
nye lov hadde virket i praksis og det ble lagt opp til
forhåndsdiskusjoner på lørdag kveld og selve møtet på
søndag morgen og formiddag. Dette viste seg å gi en
møteånd som det var lenge siden hadde vært i NBF.
Alle var innstilt på samarbeid og var de ikke det når de
ankom, så ble de det etterhvert på lørdagskvelden. Etter
min (Per-Kristian Hansen) mening var det på Ål i 1970
at NBF ble et Forbund for hele landet. Allerede i 1969
hadde årsmøtet bestemt at Fredrikstadstadforeningene
skulle bli egen gruppe, gruppe 7.
Dette fikk også stor betydning i denne forandringens tid.
Fra før av var sekretæren fra gr. 7, men på Ål ble Knut
Kjøstelsen fra Speed valgt som President etter K.
Gulliksen og Opsahl fortsatte som kasserer. Bare en
måned senere døde han og Kjell Pretorius overtok som
fungerende kasserer. NBF begynte å ta form som et
landsomfattende forbund. Det var blitt 9 grupper. Gr. 1
med Oslo som sentrum, gr. 2 med Larvik, Tønsberg,
Drammen og Eiker, gr. 3 med Kristiansand som
sentrum, gr. 4 med Hamar, gr. 5 og 6 i Bergen, gr. 7 i
Fredrikstadstad, gr. 8 i Stavanger, gr. 9 i Haugesund.
Da NBF hadde gått til innkjøp av en ny Kongepokal som
skulle gå 10 år fra og med 1971 ble det bestemt at
østlandet, sørlandet og vestlandet skulle konkurrere
annet hvert år om denne Kongepokal og at den som
hadde flest napp etter 10 år skulle få den til odel og eie.
Dette viktige vedtak innebar at man på østlandet
aksepterte de vanskelige forholdene vestlendingene
hadde å flyve under når m/min. skulle benyttes.
1971.
Fortsatte i optimismens tegn. Medlemstallet gikk ned til
443, men ringsalget økte til 11.000. Carl O. Melzer ble
både Kongepokalvinner og Langdistansechampion
mens Odd Lystad på ny ble kortdistansechampion. Gr. 7
prøvde en ny rute langs svenskekysten og derfra langs
fuglefluktlinjen over til Tyskland fra stasjoner som Kiel,
Hamburg og Göttingen. Dette nevnes fordi denne rute
etterhvert også ble hovedruten for flere andre grupper
på østlandet. l Bergen var det to hovedinteresenter i
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slippretning. Gr. 6 holdt på østover og gr. 5 på
sørøstover til og med Danmark. I løpet av året hadde
brevduesporten utviklet seg stort nord for Dovre. lvrige
brevdueentusiaster som Wibe og Thorsen hadde vært
på «ferie» i gr. 7 og fått impulser og PR-duer i hundretall
ble sendt oppover til Trondheim og Steinkjer. På reprmøte i Ål i 1971 ble Trondheim og Trønder tatt opp som
ny gruppe 10. Fjelltun gikk av som redaktør og John
Georg Lunde overtok som redaktør. Representantskapsmøte på Ål i 1971 gjenvalgte Knut Kjøstelsen som
President. Hans styrke var nettopp ledelsen av årsmøtene. Med erfaring fra fagbevegelsen og som kristen
predikant hadde han evne til både å lede og samle.
Undertegnede var i utallige møter hvor han kom med
idéer og jeg skrev dem. Han la det fram og fikk alle med
i et samarbeid fra øst til vest, sør til nord. Styret fra 1971
ble derfor gjenvalgt for 1972.
1972.
Det nye året hadde ikke mer enn såvidt begynt da vår
president Knut Kjøstelsen gikk bort og suppleanten Tore
Hansen overtok presidentvervet. 1972 var det året
østlandsgruppene begynte å samarbeide om langslippene. Gr. 7’s slippvogn var en nyvinning i all sin
enkelhet, men den var en ny mulighet når togfraktene
gikk formidabelt opp. For vestlandet/trøndelag var det
første året de alene skulle kjempe om Kongepokalen og
verdig vinner ble Harry Størdal fra Rapid. Kåre
Adriansen ble kortdistansechampion og Per-Kr. Hansen
ble Langdistansechampion i 1972. Det ble avholdt
jubileumsslipp fra Kongsvinger og Kiel. Representantskapsmøte 1972 valgte Tore Hansen til President mens
sekretær og kasserer ble gjenvalgt. 1 uke etter ble et
viktig dommerkurs med prøve avholdt i Oslo. Det hadde
i mange år vært et ønske om egen norsk dommerklubb
og sertifiserte dommere. Tore Hansen hadde på flere
SBU-møter arbeidet aktivt for å få til et kurs med
dommerprøve. Kurslederen var ikke helt fornøyd med
den praktiske bedømmelse første gang og det ble
besluttet å trene i dette fram til SBU-møte som ble
avholdt i februar 1973. Her besto 7 dommere prøven og
dannet NBF's første dommerklubb. For første gang vant
Norge en SBU-landskamp og det viste at Jan
Rungholms elever hadde kommet et godt stykke på vei i
uttagningen av duer. Arne Fløisand og Svein Ove
Vinnes ble nye redaktører i 1973 og tidsskriftet fikk nytt
format. lnnholdet ble også mer utradisjonelt og det var
spennende å se hvert eneste nummer hva disse kunne
finne på.
1973.
Nytt repr.møte på Ål i 1973 ga gjenvalg på styret, men
Th. Meyer kom inn som suppleant. Utviklingen av NBF
hadde gått i retningen av at grupper utenom østlandet
og vestlandet hadde utviklet seg med stormskritt og for
1974 ba gr. 3 om at repr.møte ble lagt til Kristiansand.
Det ble vedtatt med knapt flertall. Sportslig var 1973 et
stort år. Tore Røed, Larvik ble atter Kongepokalvinner,
Erik Freng ble kortdistansechamp. og Magnus Blom ble
langdistansechamp. Odd Lystad satte rekord på et slipp
over 1000 km med 890 m/min. i slippet fra Frankfurt 4/8.
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Odd Lystad i slaget.

NBF’s dommerklubb ble stiftet 6. februar 1973.
1974.
Begynte med godt planlagte utstillinger i alle grupper.
Det spor vi hadde kommet inn i på dommerfronten førte
til økt interesse for og større tiltro til brevduebedømmelse. Hvordan en due burde være bygd og
hvordan den skulle stelles, ble tema på både utstillinger
og kurser i dommerklubbens regi. Tore Hansen
representerte Norge i SBU og gjenoppbygget tilliten og
innbød til samarbeid på både dommerfronten og i SBUflyvninger. Han hadde en fremragende evne til å få
gjennomført de idéer og forslag som styremedlemmer
og andre kom med og som han synes var fornuftig. Det
var andre som kom med idéene, men de ble
gjennomført med Tore Hansen som president.
Nasjonalslipp ble vanlig etter jubileumsslippene i 1972.
Den store slippsensasjonen var at Åge Nilsen, Eiker
fra Basel på 1364 km fikk due tidlig mandag morgen
etter å ha blitt sluppet kl. 12 på lørdag formiddag.
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Det ga 774 m/min. og slo dermed den legendariske
Jeanne d’Arc med over 3 døgn. Svein Lie ble
Kongepokalvinner og R. & J. Jørgensen vant
Silverduvan i SBU. Det var mange gode flyvninger i
1974. Medlemstallet begynte å nærme seg 600 og
ringsalget 14.000. Det ble avholdt et flott repr.møte i
Kr.sand med B.F. Lyn som vertskap og det ble vedtatt å
møtes der også i 1975. Det viktigste vedtaket som ble
fattet var et nytt poengsystem som alle skulle
konkurrere om på lik linje i 1975, oppkalt etter
forslagsstilleren Per-Kristian Hansen. Samtidig ble
landet delt inn i 2 flyveseksjoner, østland/sørland og
vestland/trøndelag. Det var store problemer med
økonomien og kontingentene måtte heves for å greie
utgiftene, først og fremst til tidsskriftet. Ny kasserer i
NBF ble Erik Freng.
1975.
Ble preget av mange storslipp: Nasjonalslipp fra
Ludvika, Kiel, Hamburg, SBU-slipp fra Stockholm og
Nasjonalslipp fra Rheine. K. & T. Johansen, Lyn ble
Kongepokalvinner og den første Norgesmester etter det
nye poengsystem ble Knut Thoresen, NDD Drammen
og det ble en liste som inneholdt de fleste berømte slag
i NBF. Til tross for stor aktivitet på slippfronten ble NBF
stilt på alvorlige prøver administrativt. På grunn av
sykdom hos kasserer i 1974 hadde man mistet en del
av kontrollen over inntekter og gjeld. Tidsskriftet kom
uregelmessig på grunn av trykkeriproblemer og på
grunn av forhøyning av kontingenten gikk medlemstallet
ned fra 593 til 517 for 1975. Høsten 1975 ble NBF's
avlsslag dannet med duer fra Li-LA i Sverige som hadde
utmerket seg med importer fra kjente belgiske
oppdrettere. Etter grundig reklame og opplysnings
virksomhet om duenes stammer og foreldrenes
prestasjoner var det duket for et stort ungesalg i 76. Erik
Freng overtok den 1/1-76 redaktørjobben i tidsskriftet.
1976.
Ble det avholdt både representantskapsmøte og landsutstilling, et forsøk som etterhvert ble vanlig i NBF. Olav
Sandal, Bjørgvin ble Kongepokalvinner og en ny komet,
Ronald Lilleby, Fredrikstad ble Norgesmester. Kurt
Johansen tok både Silverduvan og kl. 4 i SBU så
flyvningene gikk bra.
1977.
Ble repr.møte avholdt i Drammen og Thomas Meyer
avløste Tore Hansen som President. Da det ikke var
mulig å finne ny kasserer ble Per-Kristian Hansen valgt
inntil ny var funnet. Erling Jensen, Kristiansand ble ny
redaktør. Bjørn Sanderdal, Tønsberg ble Kongepokalvinner med et resultat som førte til at han også fikk
pokalen til odel og eie. Olav Sandal, Bjørgvin ble den
første vestlending som ble Norgesmester etter det nye
poengsystem. Allerede fra 1976 var det satt igang
formannsmøter hvor bl.a. slipplaner og annet kunne
diskuteres i noe friere former. For første gang ble Norge
representert med både duer og delegater i en
Brevdueolympiade. Selv om de 20 duer ikke ble blant
de aller beste var det en nyttig erfaring og flotte

medaljer som våre representanter Thomas Meyer og
Tore Hansen kunne bringe med seg hjem.

Tore Hansen overrekker presidentsklubben til
Thomas Meyer i 1977.
1978.
Ble både repr.møte og SBU-møte avholdt i Tønsberg og
i styret ble Thomas Meyer valgt som President, PerKristian Hansen som sekretær og Arvid Myreng som
kasserer og disse 3 har gått igjen i styret siden. NBF's
avlsslag med Ragnar Jørgensen som slagpasser ble et
viktig supplement til fremgangen i NBF og avlsslaget
bygde seg raskt opp en beholdning som NBF etter hvert
begynte å nyte godt av økonomisk. Knut A. Rage ble
Kongepokalvinner 1978 og Norgesmester ble R. &. J.
Jørgensen, Fredrikstad. Det har siden Thomas Meyer
overtok presidentvervet vært et stabilt arbeid som har
vært gjennomført. Alle i de sittende styrer han har ledet
har hatt sine respektive arbeidsoppgaver. De nye ting
som kom til i 70-årene har man utbygget og konsolidert
under hans ledelse og dette faste styresettet med
formannsmøter og styrt økonomi med budsjett for hvert
år, har gitt rolige NBF-tider.
1979.
Ble Finn E. Hognestad , Larvik Kongepokalvinner og
Roy Olsen, Fredrikstad ble Norgesmester.
1980.
Ble Ingvar Kluge, Jæren kongepokalvinner og R & J.
Jørgensen, Fredrikstad ble Norgesmester.
1981.
Ble Odd Christiansen, Borge BK både Kongepokalvinner og Norgesmester.
1982. Jubileumsåret
Jubileumsåret 1982 var et år med flere endringer fra
tidligere. Formannsmøte på høsten ble lovfestet for å
tilrettelegge for neste års kappflyvninger og forberede
sakene til representantskapsmøte. NBF’s lover fikk inn
tildeling av æresmedlemskap og hedersmedalje.
Slippreglementet ble revidert og ny Kongepokal som
vandrepremie i 10 år skulle fortsatt alternere mellom
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østland/sørland og vestland/trøndelag til beste NMresultat. Styret ble gjenvalgt for 1982. Arvid Myreng ble
president i SBU. Eiker BK og Norsk Dueforening
Drammen skilte lag med gr.2 og ble egen gruppe,
gruppe 11. Dette året fikk vi beskjed fra DdB ved Erling
Vestergaard at de kunne få prognose fra NOAA på
unormal stor solaktivitet, altså for 20 år siden. (Da
hadde vi ikke godtatt ennå at solaktiviteten hadde
innflytelse på duenes orienteringsevne. Mange grupper
måtte legge om sine slipplaner da veterinærdirektoratet
kun ga tillatelse til slipp i Sverige av de utenlandske
stasjoner. Nasjonalvinnere ble Haugesunderne G.
Haaheim fra Karlskoga og Kjell O. Fosse fra Arboga og
Espen Dalby, Mjøsen seksjon 1.
Arne Fløisand, BK Duell Norgesmester og Kongepokalvinner.

for de formelle sidene ved NBF’s dommerklubb og det
var hans forslag til ny dommerlov som ble vedtatt.
Viktigst av alt er, slik jeg ser det, hans arbeid etter
mange års stridigheter mellom ulike landsdeler som la
grunnlagsarbeidet for en ny NBF lov i 1970. På cafè
Engebret var det erfaringen og prinsippene som
Thomas la fram som ble grunnlag for forslag og senere
vedtak til ny lov, som i hovedsak gjelder den dag i dag.
At han var veterinærkontakt samme år som paramyxoepidemien startet, gjorde at vi både overfor våre
veterinærmyndigheter og medlemmer fikk til strakstiltak
og ordninger med vaksinering som vi nyter godt av til
dags dato. Vår nåværende president Arvid Myreng
uttrykte det slik:
«Det kjennes godt å konstatere at Meyers store
arbeidsinnsats for norsk brevduesport blir korrekt
verdsatt, brevduenorge står samlet bak utnevnelsen».

Jubileumsnummeret som
kom ut i 1982.
Redaktør den
gang var
Kurt Johansen.

1983.
Var året da paramyxovirusinfeksjonen truet fra sør og vi
søkte om tillatelse til å vaksinere våre duer. Vi besluttet
også og kun slippe duer i Norge og nordøstover i
Sverige for ikke å pådra oss ansvaret for å dra smitten
til Norge. På slutten av året ble det henstilt til alle og
stenge sine slag for vinteren, avlive alle tilflyvere og
etternølere. Vår søknad om vaksinering ble avslått og
kanskje nettopp derfor ble ingen norske duer smittet i
1983. Nye statuter for kort-, mellom- og langdistansemesterskap etter plassering og poengberegning etter NM-formelen ble vedtatt. Flyvesammenslutninger ble innført med følgende ordlyd: «Det
gis anledning til at flere grupper kan gå sammen i
flyveseksjoner når det er samme oppslippsted og oppslippstid».
Styret fortsatte bortsett fra at Willy Wenneck tok over
etter Harald Thomas Ellefsen som PR-leder og Ronald
Jensen, OBK tok over etter Gunnar Hansen som
styremedlem. Gunnar Hansen, OBK og Per-Kristian
Hansen fikk tildelt Hedersmedaljer. Thomas Meyer ble
utnevnt til Æresmedlem i NBF med stående langvarig
applaus på representantskapsmøte. Hans samlende
egenskaper gjorde at NBF under hans ledelse gikk inn
i fredelig og utbyggende periode både organisatorisk og
sportslig. 10 år tidligere var det han som la grunnlaget
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Per-Kristian Hansen mottar hedersmedalje fra president
Thomas Meyer 1983.
Jan Johansen ble Norgesmester og fikk napp i Kongepokalen for 1983. De nye prøvestatuttene for kort- ,
mellom- og langdistansemesterskapene ble vel mottatt
og vinnerne ble henholdsvis Thrana/Olsen, BF Lyn, R &
J Jørgensen, Fredrikstad og Arne og Terje Porsmyr
Borge. Det viktigste var at resultatene viste en fantastisk
god spredning over hele landet.
1984.
Startet med rokeringer i styret. Thomas Meyer hadde i
de 2 siste år bedt om avløsning og at yngre krefter
burde lede NBF. Det var ikke tvil om at hans store
ønske var at Arvid Myreng fra Tønsberg skulle overta
det viktige presidentvervet. Slik ble det og alle har fått
erfare at Thomas også her hadde god teft for en verdig
etterfølger. Thomas selv ønsker PR-ledervervet og Willy
Wenneck gikk inn som kasserer etter Arvid. Altså kun
en rokering i styret, men et viktig sådant for ettertiden.
Oddvar Sundling, ND Drammen og Jan Rungholm,
Danmark fikk NBFs Hedersmedalje. Etter et innlegg fra
Formand i DdB om paramyxosituasjonen i Danmark og
at man ikke kunne regne med at uvaksinerte norske
duer fikk tillatelse til slipp i Danmark når alle danske
dueslag hadde vaksinert mot paramyxo var
utslagsgivende når representantskapet vedtok en-
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stemmig at slippeplanene i 1984 ble avholdt innenfor
Norges grenser. At alle har like muligheter etter NMsystemet viste seg når årets Norgesmester og Kongepokalvinner ble Gunnar Thorsen fra Trønder. Statuttene
for KD, MD og LD som var en prøveordning i 1983 ble
vedtatt gjeldende for NBF og ble vunnet av henholdsvis
Jan Johansen, Atle Sandvik og Arne og Terje Porsmyr.
1985.
Begynte fredelig med gjenvalg på hele NBF’s styre. Det
ble vedtatt å avholde en fellesflyvning for alle grupper
fra Tynset den 6 juli 1985. PR-messig ble det en stor
suksess med 1550 deltagende duer, store premier.
Vinner av 3 duer sammenlagt ble Anita og Ronald
Jensen som vant hele 2500,- Hurtigste due til Trøndelag
ved Preben og Knut Mørk, til Østlandet Gunnar Soli,
Fredrikstad og til vestlandet Stein Thorsen, Askøy. Det
var fin dekning av NRK med P1, P2 og reiseradio. Hele
landet var fylt av PR-stoff takket være pressemeldinger.
Norgesflyvingen ble eget innslag i Norge Rundt.
Norgesmester 1985 ble Stein Thorsen, Askøy og vinner
av H.M. Kongens Pokal ble Per Magne Olsen, Speed.
Irene Grindevoll, Norden ble vinner av KD, Lorentz
Kristiansen, Tønsberg av MD og Aahlander &
Andreassen, NDD ble langdistansemester. Etter slippsesongen kom sjokket. En engelsk tilflyver hadde
smittet et slag på Jæren med paramyxo.
6 slag i Bergen var også smittet av paramyxo. Alle
duene ble avlivet av veterinærmyndighetene og NBF
stilte nye duer fra NBF’s avlsslag til disposisjon for de
uheldige. Et år på godt og ondt. Flott PR i Norgesflyvningen. Tilbakeslag med paramyxo.
1986.
Ble innledet med et gledens budskap fra våre veterinærmyndigheter. Styrets og veterinærkontakt Thomas
Meyers arbeid hadde båret frukter. Landbruksdepartementet hadde bestemt at det skulle være
obligatorisk vaksinasjon mot paramyxo av alle norske
duer. Et omfattende arbeid for å få organisert
vaksineringen før slippsesongen startet umiddelbart på
møtet. Tillatelser fra Sverige forelå ikke før i juli, noe
vestlandsgruppene benyttet seg av mens østlands
gruppene slapp innefor landets grenser. Styre ble
gjenvalgt. Odd Lystad, Fredrikstad og Stein Thorsen,
Askøy ble tildelt NBF’s Hedersmedalje. Arvid foretok en
duetallundersøkelse for å finne det optimale antall
kryssede duer i poengsystemet. Denne ble lagt fram for
formannsmøte som grunnlag for mesterskapene. Jan
Magnussen, Tønsberg ble Norgesmester og Rasmus
Byberg ble Kongepokalvinner. A & A Knudsen vant
nasjonalen fra Snåsa og Per. M. Korsmo tilsvarende fra
Røros. Kortdistansemester Bjørn Nordeide, Norden,
Arvid Myreng , Tønsberg ble mellomdistansemester og
Jan Olav Thrana tok det gjeve langdistansemesterskapet. Norgesflyvningen fra Tynset ble vunnet
med 3 duer av Terje Andersson Solungen.
1987. 75 års jubileum.
Danske og svenske venner var invitert til jubileumsmøte
i Kristiansand. Det ble mange flotte jubileumspremier til

slippene. Per Syverud overtok som styremedlem etter
Ronald Jensen. Medlemstallet sank til bare 410
medlemmer. Duetallsundersøkelsen førte til utvidelse av
sportsduene i mesterskapene Distansemedaljene senior
falt bort og 600 km ble tatt med i NM. Det var slipp i fra
stasjoner i alle 3 skandinaviske land. Det var store
variasjoner i slippene mellom høye flukthastigheter og
ingen duer innen maksimaltid. Fine langslipp fra
Danmark for vestlandsgruppene. Jan Magnussen,
Tønsberg ble Norgesmester og Per Magne Olsen,
Speed ble kongepokalvinner. Leif Rune Flokenes fra
Askøy vant KD, og R&J Jørgensen vant både MD og LD
i NBF. Det ble konkurrert om hele 11 jubileumspremier
og det var fortsatt distansemedaljer for junior.
1988.
NBF styrket sine premieringsplaner, fremlysningsrutiner
gjennom telefonkatalogen og gikk bort fra Norgesflyvningen fra Tynset. Nasjonalflyvningen ble delt
mellom Tønsberg for østlandet og Hudiksvall for
vestlandet. Det ble bestemt minstekrav til deltagende
slag på mesterskap etter poengsystem. Styret ble
gjenvalgt. Knut Thoresen, NDD ble Norgesmester og
langdistansemester. Kjell Ellefsen, Bekkelaget vant KD
og Odd Lystad
Fredrikstad vant MD. Bjørn
Corneliussen, Kjell Pretorius og Kjell Ellefsen,
Bekkelaget ble tildelt Hedersmedalje på OBK og
Bekkelagets Jubileumsfest.
1989.
NBF var godt representert i Brevdueolympiaden i
Katowice i Polen ved Arvid Myreng og Ronald Jensen.
Hans Ulrik Jensen overtok som PR-leder etter Thomas
Meyer. Arvid Myreng ble hedret og fikk NBF’s
hedersmedalje. Komitè for utregning av mesterskapssystemene og nasjonalslippene kom med sin innstilling
for repr.skapet 1990 og anbefalte gjeninnføring av
kryssing også for ungduer på grunn av uheldige
konsekvenser mellom gruppene uten kryssing. Det ble
også vedtatt en samlet resultatnummer av tidsskrift i
oktober som redaktør Jan Magnussen hadde all ære av
ble gjennomført på 60 sider. Norgesmester ble Asbjørn
Gullaksen foran kongepokalvinneren, kortdistansemesteren og langdistansemesteren Helge Karlsen fra
Lyn. Åse og Arnkjell Larsen, Fredrikstad ble
mellomdistansemester.
1990.
Stor stabilitet i NBF med godt planlagte formannsmøter,
fordelte arbeidsoppgaver i styret, gode tidsskrift med
saklige diskusjoner med en dyktig president som har
god oversikt og tar konsekvente avgjørelser. SBUmesterskap ble vedtatt etter samme prinsipp som NMformelen
på
SBU-møte.
Premieringskomiteens
innstilling ble vedtatt. Sportsduer i mesterskapene ble
vedtatt slik: kortdistanse 8 duer, mellomdistanse 6 duer
og langdistanse 4 duer. Ettåringsmesterskap og
ungduemesterskap: 6 duer. I alle mesterskap 2 tellende
duer. 2 ulike formler skulle utprøves på henholdsvis
østland/sørland og vestland/trøndelag. Essduer ble
innført. Gjenvalg på styret. Jan Johansen ble Norges-
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mester og mellomdistansemester. Stein Thorsen tok
kortdistansemesterskapet og kongepokalen. Jan
Magnussen ble langdistansemester.
1991.
NBF representert ved Arvid Myreng og Hans Ulrik
Jensen i Verona i Italia. Sven Rosager ble valgt til ny
PR-leder og det ble opprettet valgkomitè og karanteneslag. NBF hadde søknad til ny vandrepokal fra H. M.
Kongen når Kong Olav V døde. Vi fikk svar fra
hoffmarskalken om at det ikke ble noen ny
vandrepremie fra 1991, men at vi fra 1992 kunne søke
om H.M.Kongens pokal for hvert år. Per Magne Olsen
ble Norgesmester. Atle Talhaug, Vesta vant KD, Åse og
Arnkjell Larsen vant MD og R& J Jørgensen vant LD.
1992.
Styret fortsatte som i 1991 med A. Myreng som
president, Per Kristian Hansen sekretær, Willy Wenneck
kasserer, Sven Rosager PR-leder og Hans Ulrik Jensen
styremedlem. Representantskapsmøtet ble holdt i
Fredrikstad. Der ble det bl.a. vedtatt å beholde NMformelen til mesterskap i NBF etter at en hadde utprøvd
et alternativt system. Gruppelag for junior ble innført
som prøveordning på landsutstillingen. To nasjonalslipp
med felles premiering, Kolding og Ørnskøldsvik, ble ved
tatt. «Strategi for medlemsverving» ble enstemmig
vedtatt. Hovedpunktet var at alle medlemmer skulle
forplikte seg til å skaffe ett nytt medlem i løpet av de
nærmeste fem år. Per-Kristian Hansen ble utnevnt til
Æresmedlem i NBF. Styret arbeidet mye med veterinær
spørsmål, og oppnådde anledning til å importere duer
som var paramyxo vaksinert. Det ble opprettet
permanent karanteneslag hos Helge Seldal, Sandnes.
Karantenetiden var to måneder. På grunn av svak
økonomi tok styret initiativ til et ”forenklet resultatnummer”. Gruppene sluttet opp om dette, og vi greide
oss med 16 sider. Avlslagets «avdeling vest» ble
avviklet, og virksomheten konsentrert om ett slag, hos
Ingar Aahlander i Drammen. 18 overflødige duer ble
solgt på auksjon, for til sammen 11000,- Forespørsel fra
Island om kjøp av unger ble imøtekommet av styret. R &
J Jørgensen, Rolvsøy, ble det første norske slag som
vant Skandinavisk mesterskap. De Vant også NM,
Kongepokal og LD. Jan Johansen, Fredrikstad, vant KD
og Erik Tufte Ving MD. En tragisk avsløring av grov
fusk rystet brevduenorge, og ble mye debattert både
blant medlemmene og i NBF’s organer. En sentral
«brevdueprofil» Arne Fløisand, Bergen gikk bort i 1992.
President,
sekretær
og
Kjell
Bynes(dommer)
representerte på SBU møtet i Halmstad. Norge ble nr. 2
i landskampen etter Danmark. Fra FCI ble det for alvor
fokusert på dopingproblematikken etter en rekke avsløringer i de store brevduelandene.
1993.
Gruppe 1 inviterte til historisk representantskapsmøte
med landsutstilling i «rom sjø» på Kiel fergen. Det var
stor oppslutning, og deltakerne fikk et minne for livet.
Willy Wenneck gikk ut av Styret. Nils Arild Martinsen,
Speed, ble ny PR-leder, og Sven Rosager overtok
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kasserervervet. Viktige vedtak: Sju-punkt-skalaen for
brevduebedømmelse ble godtatt, og alle SBU-land vil
fra 1994 bruke samme skala. Forslag om sentral Pr.
komite enstemmig avvist, PR skal drives i grupper og
foreninger. Kun en gummiring i hvert hull (27 mot 26
stemmer). Et medlem ble ekskludert på grunn av fusk.
Nummererte plomber skal senest tas i bruk i 1994sesongen. Det trykkes 20 %-lister. En betydelig
kontingentheving i 1994 for å bedre NBF’s økonomi,
tilbake til vanlig indeksregulering i 1995. Steinar
Thowsen, TBK, Hans Ulrik Jensen, Duell, Ingvar Kluge,
Jæren, og Bjørn Rasmussen, OBK, ble tildelt NBF`s
hedersmedalje. Tre viktige «profileringsarrangementer»
fant sted: Norway Ungduecup på Jæren og Mørecup i
Ålesund med flotte premier, hhv. til verdi av 4000,- og
3500,- samt PR-slipp fra Hvalsmoen i anledning leirens
100 års-jubileum. Som takk for sistnevnte mottok NBF
en sølvpokal som stadig vandrer og vinnes på
langdistansene. Avlslaget hadde 16 par av stammen
Kruk, Vermote og Dewerdt. Ingar Aahlander sluttet som
slagpasser etter avlssesongen, og Svein Bohnhorst,
Kragerø, overtok jobben. Arvid Myreng og Hans Ulrik
Jensen representerte på brevdueolympiaden i Las
Palmas. I tilknytning til olympiaden ble det, for første
gang i FCI’s historie, arrangert et verdensmesterskap
for brevduer. Alle interesserte medlemsland kunne
sende 20 dueunger som fikk vokse opp under helt like
forhold. NBF’s styre besluttet at Norge skulle delta, og
det var så stor interesse blant medlemmene at
deltakerne måtte plukkes ut ved loddtrekning. Sportslig
sett ble VM nærmest en fiasko da mange duer var tapt
fra slaget og på treninger, og det nesten ikke kom hjem
duer i selve finalen. Men ide’en med et «One Loft Race»
for «hele verden» festet seg som et ledd i fellesskapet i
FCI. Stein Thorsen, Askøy, vant NM, Kongepokal og
KD, Kåre Christiansen, Askøy, MD og Knut Thoresen,
NDD, LD.
1994.
Gruppe 9 var for første gang arrangør av representantskapsmøte og landsutstilling. Arrangementet i
Haugesund ble en stor suksess. Jan Magnussen, TBK,
ble tildelt NBF’s hedersmedalje. Hans Ulrik Jensen
ønsket ikke gjenvalg, og Hans Lyssand, Os, ble valgt til
styremedlem. Viktige vedtak: Nasjonalslipp fra Padburg.
Forslag om overgang til «danskepoeng» i NBF’s
mesterskap ble nedstemt. Ungduer kan kun delta i
konkurranser arrangert for ungduer. Etter forslag fra den
nye redaktøren, Svein Arne Rosendal, ble det investert
25.000,- i datautstyr og programvare til tidsskriftet.
Heretter lager redaktøren hele oppsettet for bladet slik
at utgiftene til tjenester fra trykkeriet blir betydelig
redusert. En regnet med å tjene inn investeringen på to
år. Styret besluttet at det heretter kun kjøpes inn røde,
hvite og blå gummiringer. Øystein Helgesen, Bjørgvin,
påtok seg oppgaven med å lage oppmålinger i NBF. En
stor undersøkelse mht hvorvidt kjøperne har vært
tilfreds med duer fra avlslaget, var gjort i 1993, og
resultatene ble gjort kjent våren 1994. Hele 82% svarte
at de var godt fornøyd med duene. SBU-møte ble
avholdt i Danmark med A. Myreng, Sven Rosager og
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Kjell Pretorius som norske deltakere. Vi ble nr. 2 i
landskampen etter danskene. Nye krav i landslagsklassen: 1000/800 premiekm. i det foregående år.
Skandinavisk mesterskap fikk status som den viktigste
klassen i SBU’s premiering. Per Kr. Hansen ble valgt til
sekretær i SBU. Norgesmester og Kongepokalvinner ble
Hans Jørgen Jørgensen, Rolvsøy. Han er bror til
Ragnar Jørgensen, og det er unikt at to brødre har vært
Norgesmestere og Kongepokalvinnere i NBF. Vinner av
KD: Kåre Christiansen, Askøy, MD Erik Tufte, Ving, og
LD Knut Thoresen, NDD.
1995.
Repr.møte og landsutstilling ble arrangert i Stavern av
Larvik Brevdueforening. Nils Gundersen, TBK, og Rolf
Tisjø Hansen LBF, ble tildelt NBF’s hedersmedaljer.
Hele styret ble gjenvalgt. Viktige vedtak: Nye statutter
for Nasjonalslipp, 2 tellende av 4 kryssede fra Viborg i
95. Forslag om 700 km tellende i NM og felles
oppslippsdatoer for alle NM-slipp i alle grupper, ble
avvist. Det ble åpnet for forsøk med elektronisk
hjemkomstkonstatering. (Ble ikke gjennomført da
forutsatt samarbeid med leverandør ikke kom i stand).
Helge Seldal sa fra seg driften av karanteneslaget, og
det var vanskelig å finne en etterfølger. Det ble oppnådd
avtale om gratis returfrakt med jernbanen. l Gr. 3 brøt
det ut duekopper. Stort oppstyr i Bergen i forbindelse
med et «Forslag til retningslinjer for dyrehold» som
kunne gjort det svært vanskelig å holde brevduer. Etter
godt arbeid fra diverse dyreorganisasjoner ble ikke forslaget satt i kraft. NM-konkurransens prestisje blir stadig
større. Derfor ble «rettferdige konkurranseforhold» et
hett tema. Hvem har fordeler ? Er det medlemmer i
store eller små grupper? Bør gruppene slås sammen til
større enheter for å skape større rettferdighet? Det var
en liten nedgang i medlem stallet fra 1994. Et flott tiltak
var «leirskole for juniorer i Gr. 5 og 9». Tidsskriftets nr.
12 inneholder bl.a. en oppskrift på «Duer til middag»,
skikkelig folkeopplysning, altså! Styret inngikk avtale
med «KALI» om kjøp av Geerts- og Pollinduer, og
vedtok å selge en del avlslagsduer på auksjon. 70 unger
solgt i 95. Arvid Myreng og Sven Rosager deltok i
Olympiaden i Utrecht. Norge stilte lag i Verdensmesterskapet som ble avviklet høsten 94. Det var store
problemer med sykdom, tap av duer fra slaget og på
treningene. Jan Magnussens due ble nr. 91. Ronald
Jensen, Bekkelaget, vant NM, Kongepokal og MD, Sven
Hetlevik, Askøy, KD og Erik Tufte, Nordhordaland, LD.
1996.
Representantskapsmøtet ble holdt i Bergen, og SBUmøte ble avviklet samme helg. SBU-landskamp kunne
ikke avholdes pga nei fra norske veterinærmyndigheter.
Arbeidet med og «modernisere» premieringen i SBU
fortsatte. Det var en flott ramme rundt arrangementet,
bl.a. med foredrag og en spennende auksjon hvor
høyeste bud lå på 7500,- for en Janssen-due fra Viggo
Elofsson. Sven Rosager ønsket ikke gjenvalg, og Rune
Berg, Haugesund, overtok som kasserer. Dermed
hadde NBF for første gang to fra vestlandet med i styret.
Viktige vedtak var bl.a: Elektronisk hjemkomst-

konstatering godkjennes fra 1996-sesongen. (Ble tatt i
bruk av to medlemmer i Gr. 3 og en i Gr. 9). Betingelser
for deltakelse på og retningslinjer for arrangement av
utstillinger. Foreningslag i ungdueklassen innføres. To
gummiringer i et hull godkjennes igjen. Tillatt og kjøre
duer alene til oppsamlingsplass hvis vanningslemmene
plomberes. De 2 første av 8 kryssede duer teller i UM.
Årets ungdue innføres som ny premieklasse. Tillatt å fly
med duer som har utenlandske ringer. Hundre unger ble
solgt. Svein Bohnhorst ga seg som slagpasser, og Geir
Lyssand, Os, overtok. Bengt Henning Hansen tok på
seg jobben med karanteneslag. Det ble laget nye
medlemsnåler. T-skjorter med flott duemotiv og
slagordet «Brevduer - en levende hobby» ble produsert
med tanke på PR. Det ble arrangert slipp fra Bodø for
langdistanseentusiastene. Styret presiserte at NBF på
bakgrunn av søknad og framlagt regnskap, helt eller
delvis kan dekke underskudd på arrangement av
repr.møte og landsutstilling. Forutsetningen er at arr.
totalt sett går med underskudd. Redaktøren kastet fram
tanken «Er One Loft-slipp framtidens nasjonalslippløsning»? Norge deltok i Verdensmesterskapet
som ble arrangert i tilknytning til Olympiaden i Basel i
Sveits. Av klimamessige årsaker ble VM avviklet i
forkant av OL. Erik Tufte oppnådde en glimrende
13.plass. Jan Evensen, Lyn, vant NM, Kongepokal og
LD, Hans Lyssand, Os, KD og Ronald Jensen,
Bekkelaget, LD.
1997.
Repr.møte og landsutstilling fant sted i Fredrikstad. Gr.
10 var representert for første gang. Ragnar Jørgensen,
Jan Johansen og Per E. Olsen, Gr. 7, og Per Syverud,
Gr.11, ble tildelt NBF’s hedersmedalje. N.A. Martinsen
ønsket ikke gjenvalg, og Stein Thorsen, Askøy, ble valgt
til ny Pr-leder. Viktige vedtak: Det skal utarbeides nytt,
«musebasert» utregningsprogram. NBF tar utviklingskostnadene, Øystein Knive fra Larvik engasjeres til å
gjøre jobben. Framlysningstjenesten overlates til
gruppene, navn på «rosa sider» etc. SBU-systemet med
tellende duer utover 20% utprøves i KD og LD. Det skal
arbeides for et felles skandinavisk «juletidsskrift».
Forslag om eiendomsbevis falt. Nils Arild Martinsen
overtok som redaktør. A. Myreng og N.A.Martinsen
deltok i Olympiaden i Basel. Presidenten representerte
ved SBF’s 80års-jubileum. Knut Thoresen gikk bort, stor
profil i NBF og formann i dommerklubben. Vervet i
dommerklubben ble overtatt av Kjell Bynes, Duell. Det
ble innført et system hvor gruppene tildeles
reserveringer automatisk, men kan returnere og få
refundert de som ikke blir solgt. Medlemstallet var 529.
Resten av Kruk duene på avlslaget selges på auksjon.
80 unger solgt. Stadig flere ganger påpekes «vanskelige
flyvninger/store tap» etc. i artikler, leserbrev og referater
fra NBF møter. Bodø Marathon ble igjen arrangert.
Sarpsborg BF, Gr. 7, og Vestfjellet BF, Gr. 9, nye
foreninger. Tom Corneliussen og Hugo Rasmussen, Gr.
1, nye dommere. Utbrudd av Newcastle Deasise på
Finnøy i Rogaland skapte frykt i medlemsmassen. Det
gjorde også et innspill fra myndighetene om å innføre
80% toll på brevduefo’r, heldigvis ble dette avverget! Vi
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fikk slått fast at brevduer er «kjæledyr». Styret
presiserte slippreglementets bestemmelse om at «alle
duer skal føres opp på sin reelle plass i premielisten» ,
nødvendig for å få korrekte og rettferdige premielister.
PR-folder utarbeidet av Gr. 2 ble kjøpt opp av styret til
bruk i hele NBF. Kopieringsgrunnlag av «Brevduesportens ABC» ble utarbeidet. Eget PR-nummer, Nr. 5
og 6-1997, ble endelig utgitt! Et godt redskap i
medlemsvervingen stod nå til disposisjon! Redaktøren
dro i gang en populær spalte: Gruppene rapporterer om
de tre beste duene i hvert slipp. Formannsmøtet
debatterte bl.a: Styrets representasjonsutgifter, uhell
med transport i Gr. 5, 7 duer døde, uforklarlige
Hudiksvallresultater i TBK, positive rapporter mht
elektronisk tidtaking (brukt av 20 – 25 medlemmer i 97),
bedring av rutinene ved fellestransporter, oppføringer i
telefonkatalogen og bruk av tekst TV, evt. internett.
Herlof Herlofsen, Lyn, vant NM og Kongepokalen. A.
Myreng, TBK, vant KD, MD og LD, - i KD delt seier med
Steinar Thowsen, TBK.
1998.
Repr.møte og landsutstilling ble arrangert i Oslo. Arvid
Myreng ble utnevnt til æresmedlem i NBF. Carl Otto
Melzer og Ronald Jensen, Gr. 1, Kjell Schau, Gr. 2, og
Bjarne Karlstad, Gr. 7, ble tildelt NBF 's hedersmedalje.
Viktige vedtak: Forslag så vel om å utvide antall
kryssede duer som om å sløyfe kryssing i NBF’s
mesterskaper, falt. To gummiringer i hullet igjen. Regler
for merking av kurver ved fellestransporter. Prisen pr.
krysset due i nasjonalslippet blir kr 20,- Alle må betale
for fire duer hvis de har så mange med. A. Myreng og
Stein Thorsen representerte på SBU-møtet i Sverige.
SBU-mesterskapene fortsetter som før. Lovene skal
revideres. DdB åpner for at NBF og SBF kan «få en
side» i Brevduens julenummer. Ingen landskamp pga
manglende muligheter for NBF til å delta.
Det ble opprettet internettside for NBF. NBF deltok i VM
i Argentina. Tretten norske duer ble plassert i finalen.
De beste ble: Herlof Herlofsen nr. 44, Arvid Myreng 74,
Steinar Johansen 75. NBF's dommerklubb fylte 25 år.
Formans møtet diskuterte bl.a. avlslagets framtid i lys av
nye importbestemmelser fra 1 januar 1999. Enighet om
å fortsette så lenge etterspørselen er tilfredsstillende. 88
unger solgt i 98. Internettsidene er flittig besøkt.
Øremerking av inntekter til dommerklubben? Utregnings
programmet, Knive orienterte, forsøksgruppe(r) i -98sesongen. Sikkerhet på utstillinger. 104 medlemmer
brukte elektronisk system. Styret utarbeidet «Retningslinjer for arrangører av repr.møte + landsutstilling», en
samling tips og erfaringer som oversendes arrangørene.
NBF tar imot tilbudet om spalteplass i Brevduen ( 2 - 4
sider), og sender i tillegg vårt eget «julenummer» til alle
foreninger i DdB og SBF. Et tankekors at vi hvert år
mister 10% av medlemsmassen, 62 ut og 52 inn fra
1997 til 1998! Protest fra Gr. 9 vedrørende oppslipp av
vestlandsduene i Nasjonalslippet fra Østersund. Kåre
Christiansen, Askøy, vant NM, Kongepokal og LD, Rune
Flokenes, Askøy, KD og Jarluf Lomeland, Jæren, MD.
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1999.
Repr.møte og landsutstilling ble avholdt i Haugesund.
Rune Berg, Gr.9, og Torleif Asheim, G.r 8, ble tildelt
NBF’s hedersmedalje. Rune Berg ønsket ikke gjenvalg,
og Eivind Aasland ble valgt til ny kasserer. Viktige
vedtak: Eget rekruttmesterskap ble innført. Minstehastigheten ble endret til 250 mpm. Nasjonalslipp fra
Drevsjø. Tilslutning til forslag til ny SBU-lov. Forslag om
en repr. fra NBF i FCI-sammenhenger falt. Forslag om
flere slipp i NBF mesterskapene falt. A. Myreng og S.
Thorsen representerte ved Olympiaden i Blackpool.
Karantene ved import ble opphevet fra 1 januar 1999.
Styret besluttet heretter å hedre de tre beste i NM på
aftenfesten. Det ble utarbeidet nytt diplom som følger
NBF’s hedersmedalje. Vermote og Deweerdt duer fra
«JECA» auksjoneres bort, og det satses på Vermote fra
«KALI». 63 unger solgt. Reserveringliste trykkes
heretter i neste års ringliste. Styret vedtok å ta initiativ til
revisjon av Lov for NBF's dommerklubb. Styrets hovedprinsipp ved dispensasjonssøknader: Innvilges kun i
tilfeller hvor konkurranseforholdene ikke forrykkes
vesentlig. «Vestfjellet Open», tilbud om et One Loft
Race ble lansert. To duer fra NBF’s avlsslag blant de
påmeldte. (Dessverre store problemer med sykdom og
tap av duer, kun tre returnerte i finalen). Temaer for
drøfting på formannsmøtet: Mange importer som følge
av nye regler. Internettsidene er populære. Nytt
utregningsprogram er snart helt klart. Norge ble nr. 2 i
VM i Mexico !!! Beste individuelle plasseringer: A.
Myreng nr. 8, Herlof G. Herlofsen nr. 18, Stein Thorsen
nr. 29. Jarluf Lomeland, Jæren, vant NM, Kongepokal
og MD, Team Hansa, Vesta, KD og Egil Bergland,
Eiker, LD.
2000.
Repr.møte og landsutstilling ble avholdt i Bergen. Hans
Lyssand, Os, ble tildelt NBF’s hedersmedalje. H.
Lyssand ønsket ikke gjenvalg, og Kurt Schulz,
Haugesund, ble valgt til nytt styremedlem. Viktige
vedtak: Fem slipp i KD. Ringprisen økes med kr 0,50 fra
2001. Tillegget øremerkes dommerklubben for 2001 2003. Nasjonalslipp fra Drevsjø. Forslag om å sløyfe
5%-regelen vedrørende anmeldt avstand, falt. Kappflyvningsjournal skal fortsatt benyttes selv om
medlemmer bruker elektronisk registrering. Nytt
utregningssystem skal benyttes av alle fra sesongen
2000. A. Myreng og S. Thorsen representerte NBF ved
SBU-møtet i Danmark. Ny SBU-lov ble vedtatt.
Landskamp var ikke mulig pga norske veterinærbestemmelser, og NBF lanserte tanken om en
ungduelandskamp i form av et One Loft Race som en
alternativ aktivitet i SBU. Helge Fjelltun, Duell, overtok
som redaktør, og Norsk Tidsskrift for brevduesport
hadde 90-årsjubileum! Svein Eriksen, Os, tok på seg
slagpasserjobben,
og
solgte
100
unger
Langflyverklubben Vest-Norge ble stiftet. Styret
redegjorde for dekning av styrets utgifter, foranlediget
av spørsmål fra revisorene. NBF hadde ca. 525
medlemmer. Slipptillatelse fra Danmark, Sverige og
Shetland ble innvilget. På styremøte i Bergen 7 mai
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Kongepokal vinnere gjennom NBF’s
100 årige historie
1929 H. Andersen, «Nor»
1930 A. Johanssen, «Speed»
1931 G. Karlsen, «Fredrikstad og Omegn dueforening»
1932 M. Hanssen, «Brevduen»
1933 K. Strøm, «Nor»
1934 Finn Helleberg, «X»
1935 Emil Klemetsen, «Bekkelaget»
1936 Wilhelm Ellingsen, «Drammen Brevdueklubb»
1937 Einar Kristoffersen, «Østre»
1938 Hans Tindlund, «Bekkelaget»
1939 Jens Bjørn, «Bekkelaget»
1940 Ingen Kongepokal dette året på grunn av krig
1941 Ingen Kongepokal dette året på grunn av krig
1942 Ingen Kongepokal dette året på grunn av krig
1943 Ingen Kongepokal dette året på grunn av krig
1944 Ingen Kongepokal dette året på grunn av krig
1945 Ingen Kongepokal dette året på grunn av krig
1946 Ivar Seeman, «Larvik»
1947 E. Vibe-Due,
1948 Kristiansen og Sønstervoll
1949 Ivar P. Seeman «Larvik»
1950 Johan Jahnsen «Tønsberg»
1951 Ingvald Marcussen «Larvik»
1952 Kristian Kristiansen ”Moss”
1953 Ingen Kongepokal fra slottet
1954 --------------------------------------1955 --------------------------------------1956 --------------------------------------1957 --------------------------------------1958 Kongen setter opp pokal som vandrepremie
1959 Karl Holmen, larvik BF
1960 Ottar Corneliussen, «O.B.K.»
1961 Einar Johansen, «Moss»
1962 K. Eriksen, «O.B.K.»
1963 Thormod Johansen, «Moss»
1964 Karsten Kolstad
1965 Asbjørn Thøgersen, « Speed»
1966 Birger Johansen, «Fram»
1967 Per Olsen, «Speed»
1968 Knut Quitzsch, «Tønsberg»
1969 Ottar Corneliussen & Sønn, Oslo BK
1970 Med Kongens samtykke kjøpes inn en pokal med
Kongens emblem som blir tildelt Tore Røed, «Larvik»
1971 Carl O. Melzer
1972 Harry Størdal, «Rapid»
1973 Tore Røed, «Larvik»
1974 Svein Lie
1975 K. og T. Johansen, «Lyn»
1976 Olav Sandal, «Bjørgvin»
1977 Bjørn Sanderdal, «Tønsberg»
1978 Knut A. Rage
1979 Finn E. Hognestad , «Larvik»
1980 Ingvar Kluge, «Jæren»

1981 Odd Christiansen, «Borge»
1982 Arne Fløisand, «BK Duell»
1983 Jan Johansen
1984 Gunnar Thorsen
1985 Per Magne Olsen, «Speed»
1986 Rasmus Byberg
1987 Per Magne Olsen, «Speed»
1988 Knut Thoresen, «NDD»
1989 Helge Karlsen, «Lyn»
1990 Stein Thorsen, «Askøy»
1991 H.K. Kong Olav V døde. Ingen pokal.
1992 R & J Jørgensen, «Rolvsøy»
1993 Stein Thorsen, «Askøy»
1994 Hans Jørgen Jørgensen, «Rolvsøy»
1995 Ronald Jensen, «Bekkelaget»
1996 Jan Evensen, «Lyn»
1997 Herlof Herlofsen, «Lyn»
1998 Kåre Christiansen, «Askøy»
1999 Jarluf Lomeland, «Jæren»
2000 Willy Nilsen, «Eiker»
2001 Steinar Johansen, «Fredrikstad»
2002 Familien Lindberg, «Oslo BK»
2003 Steinar Johansen, «Fredrikstad»
2004 Tom Arne Skofterød, «OBK»
2005 Kjell Røed, «Larvik BF»
2006 Annette Helgesen og Erik Waaler «Rolvsøy BF»
2007 Jarluf Lomeland, «Jæren BF»
2008 Ingvar Kluge ,«Jæren BF»
2009 Marianne Walente og Snorre Lindberg, «Oslo BK»
2010 Marianne Walente og Snorre Lindberg, «Oslo BK»
2011 Ingvar Kluge, ,«Jæren BF»
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Norgesmestere NBF
1975- 2011
1975 K. og T. Johansen, «Lyn»
1976 Ronald Lilleby
1977 Olav sandal, «Bjørgvin»
1978 R. &. J. Jørgensen, «Fredrikstad»
1979 Roy Olsen, «Fredrikstad»
1980 R&J. Jørgensen, «Fredrikstad»
1981 Odd Christiansen, «Borge BK»
1982 Arne Fløisand, «BK Duell»
1983 Jan Johansen, «Fredrikstad»
1984 Gunnar Thorsen
1985 Stein Thorsen, «»Askøy»
1986 Jan Magnussen, «Tønsberg»
1987 Jan Magnussen, «Tønsberg»
1988 Knut Thoresen, «NDD»
1989 Asbjørn Gullaksen, «Nordhodaland BK »
1990 Jan Johansen, «Fredrikstad»
1992 R & J Jørgensen, « Rolvsøy»
1993 Stein Thorsen, «Askøy»

1994 Hans Jørgen Jørgensen, «Rolvsøy»
1995 Ronald Jensen, «Bekkelaget»
1996 Jan Evensen, «Lyn»
1997 Herlof Herlofsen, «Lyn»
1998 Kåre Christiansen, «Askøy»
1999 Jarluf Lomeland, «Jæren BK»
2000 Willy Nilsen, «Eiker»
2001 Steinar Johansen, «Fredrikstad»
2002 Familien Lindberg, «Oslo BK»
2003 Steinar Johansen, «Fredrikstad BF»
2004 Tom Arne Skofterød, «OBK»
2005 Kjell Røed, «Larvk BF»
2006 Annette Helgesen og Erik Waaler «Rolvsøy»
2007 Jarluf Lomeland, «Jæren BK »
2008 Ingvar Kluge, «Jæren BK »
2009 Marianne Walente og Snorre Lindberg, «OBK»
2010 Marianne Walente og Snorre Lindberg, «OBK»
2011 Ingvar Kluge, «Jæren BK »

Merkeår i NBF’s 100 årige historie
1912 Norsk Brevdue Union (NBU) ble stiftet 3. november.
1919 Skandinavisk Brevdue Union (SBU) ble stiftet.
1928 Sensasjon. Fra Rouen i Frankrike 1360 km, 1 due hjem 5 dag. Eier Otto Falch. Duens navn Jeanne d'Arc.
1929 Hans Majestets Kongens pokal ble innvilget.
1933 Championat i NBU ble innført.
1937 Norsk Brevdue Union skifter navn til Norges Brevdueforbund (NBF) 23 mai.
1939 Wolfgang Horn deltar på Federation Colombophil i Køln, som første norske brevdueholder internasjonalt.
1947 NBF får statsbidrag på kr. 2000,- (1500,- til premier og 500,- til utryddelse av vandrefalk)
1953 NBF blir inndelt i grupper. Gruppe I, II, III og IV.
1958 Kongepokalen blir satt opp som vandrepremie.
1960 Bergen Brevdueklubb ble opptatt som medlem av NBF.
1966 NBF’s starter sitt første avlsslag.
1970 Kollbjørn Gulliksen blir valgt som NBF’s første president.
1973 NBF’s dommerklubb ble stiftet 6. februar.
1974 Slippsensasjon. Fra Basel i Sveits 1364 km, 1 due hjem 2 dag. Eier Åge Nilsen, «Eiker BF»
1975 NBF’s første Norgesmester, K. & T. Johansen, «Lyn BF»
1977 For første gang ble Norge representert med både duer og delegater i en internasjonal Brevdueolympiade.
1982 NBF innfører æresmedlemskap og hedersmedalje.
1990 Essduer ble innført.
1992 R & J Jørgensen, Rolvsøy, ble det første norske slag som vant Skandinavisk mesterskap (SBU).
1993 NBF deltar på brevdueolympiaden i Las Palmas. Dette er første verdensmesterskap for brevduer.
1996 Elektronisk hjemkomstkonstatering på brevduer godkjennes.
1996 Årets ungdue innføres som ny premieklasse.
1998 NBF oppretter egen internetside.
2004 VM i Santiago de Compostela i Spania. Finale 21.08.04 fra Avila. Norge ble Verdensmester.
2006 Norgesmesterskapet vinnes for første gang av en kvinne. Anette Helgesen, Rolvsøy BF.
2008 NBF deltok i den første Olympiaflyvning for Ungdom noensinne. 3 norske juniorslag var med.
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2000 deltok internetredaktørene Geir de Lange og Paul
Seldal, dommerklubbens formann Kjell Bynes og Helge
Fjelltun. Problemer/planer og utfordringer innenfor deres
områder ble diskutert. Styret besøkte også avlslaget. Ny
dansk PR-film ble innkjøpt til alle grupper. NBF ble
invitert til å delta med duer ved åpningen av det nye
Rikshospitalet. Duene fløy med beskjeder til de ulike
helseregionene. Gr. 4 og 15 deltok, som mange ganger
før, på jakt og fiskedagene på Elverum med sitt flotte,
transportable dueslag og dueslipp. Vi deltok i VM i
China med stor suksess: Nr. 5 i nasjonskampen, og
flotte individuelle resultater: Jan H. Evensen nr. 2 !!!!!!,
Ingolf Knutsen 21, og Snorre Lindberg 26. Willy Nilsen,
Eiker, vant NM og Kongepokal, Familien Lindberg, Oslo,
KD, Atle Andersen, Askøy, MD og Steinar Thowsen,
Tønsberg, LD.
2001.
Styret for 2001 har vært President Arvid Myreng ,
sekretær Per-Kristian Hansen , kasserer Toreleif
Asheim , PR-leder Stein Thorsen og styremedlem med
ansvar for rekvisita Kurt Schultz. Arvid Myreng er valgt
til President og Per-Kristian Hansen sekretær i
Skandinavisk Brevdueunion. Arvid Myreng og Stein
Thorsen har representert NBF under brevdueolympiaden i Sør-Afrika i januar.
Øystein Helgesen fortsetter som NBF’s utregner.
Medlemstallet minker med 14 til 511 i 2001. Det er
fortsatt ca. 50 som slutter og litt flere som starter med
denne interessante sporten. Sommeren 2000 sendte
NBF 25 duer til den andre siden av jordkloden for å
delta i VM i Sør-Afrika. De norske duene var godt med
hele veien i treninggslippene med gode plasseringer.
Finalen den 13.01.01 på 430 km gikk i meget varmt
vær. Det deltok i alt over 2000 duer. Av disse var 308
VM-duer og våre olympiadeltagere Arvid og Stein fikk
oppleve at i den første flokken på 23 duer, var en norsk.
”Feisty Ben” tilhørende Helgesen& Hansen ble nr 19 ,
33 sekunder etter vinneren. 13 norske duer kom på
premielisten men vi greidde ikke å hevde oss i
nasjonskonkurransen denne gang som for øvrig ble
vunnet av Ungarn foran Frankrike og Kroatia. Årets
Norgesmester og Kongepokalvinner er Steinar
Johansen, Fredrikstad. Med et lite slag har den unge
mann som naboene ville nekte å ha duer, i tillegg
erobret både kortdistansemesterskapet, 2 plass i
Skandinavisk og 5 plass i Skandinavisk Langdistansemesterskap og 2 plass i det tilsvarende norske. Han
sprer om seg med essduer og har de 2 beste hannene i
landet. Juniormesteren av året er Asgeir Moland som
dukket opp forrige år med noen fremragende
ungdueresultater. I juniorklassen vinner han ikke bare
NM, men KD og EM og er nr 2 og 3 til årets sprinter og
får en fin premie som beste norske junior i SBUmesterskapet. Grethe Christiansen er årets Nasjonalslippmester. Jan Magnussen blir norsk langdistansemester og tar napp Generalinspektøren for Hærens
Vandrepremie, blir nr. 3 i Skandinavisk Langflyvermesterskap og nr 2 i ungduemesterskapet i NBF.
2002.

NBF fyller 90 År.
Styret for 2002 har vært President Arvid Myreng ,
sekretær Per-Kristian Hansen , kasserer Toreleif
Asheim , PR-leder Tom Arne Skofterød og styremedlem
med ansvar for rekvisita Kurt Schultz. Arvid Myreng er
valgt til 2 visepresident og Per-Kristian Hansen til
sekretær i Skandinavisk Brevdueunion. Øystein
Helgesen har i en årrekke gjort en viktig jobb som NBF’s
oppmåler. Våren 2002 sendte NBF igjen 25 duer til VM,
denne gang i Roye i Frankrike. Atter viste vi at våre duer
er i verdensklasse med Stein Thorsens due som tok 6
plass og Gunnhild Larsens som tok 9 plass. Dette ga
Norge en 5 plass blant over 30 deltagende nasjoner.
Årets Norgesmester og Kongepokalvinner er Familien
Lindberg, Oslo BK. Endelig lykkes det for et slag i gr.1 å
erobre det gjeveste trofeet i NBF. E & Ø Johnsen i gr.5
tok kortdistansemesterskapet Kjell Pretorius vant
mellomdistansemesterskapet.
Jan
Erik
Baller,
Fredrikstad blir langdistansemester og tar 2 plass i
Skandinavisk Langdistansemesterskap og ettåringsmesterskapet. Roger Olsen, Moss har årets ungdue og
vinner den store premien i NBFs Jubileumsderby for
ungduer. Årets Juniornorgesmestre er Marit og Torill
Myreng som også tar MD for junior og blir nr 2 i KD for
junior. Sindre Lyssand vinner KD for jr., unduemesterskapet for jr og vinner gr.1s gavepremie. Han blir nr 2 i
NM for jr og nr 3 i KD for jr. Preben Lyssand vinner EM
for jr. Tonje Syvertsen Rolvsøy blir beste jr. i
Skandinavisk Mestersap og har gode plasseringer.
NBF’s Jubileumslipp (One Loft Race) i Larvik ble vunnet
av Thow Møller fra arrangørklubben.

90 års jubileumsbladet som kom ut i 2002.
Redaktør den gang var Eivind Aasland.
2003.
Styret for 2003 har vært President Arvid Myreng ,
sekretær Per-Kristian Hansen , kasserer Toreleif
Asheim , PR-leder Tom Arne Skofterød og styremedlem
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med ansvar for rekvisita Kurt Schultz. Arvid Myreng er
valgt til 2 visepresident og Per-Kristian Hansen fungerer
som sekretær i Skandinavisk Brevdueunion. Øystein
Helgesen har vært NBF’s oppmåler og Eivind Aasland
har vært redaktør for Norsk Tidsskrift for Brevduesport.
Eric Spydevold har vært WEB-redaktør for NBF’s
hjemmeside og Eldbjørn Søviknes har fungert som
slagpasser på NBF’s avlsslag. 25 norske duer deltok for
Norge i VM i Mira i Portugal. Nina og Erik Tufte og Eli og
Egil Johnsen representerte NBF i det internasjonale
selskap overvar slippene og premieutdelingen sammen
med presidenter og bl.a Prinsen av Saudi Arabia.
NBF’s Dommerklubb var 30 år i 2003.
(stiftet 6 februar 1973). Klubbens første formann
Thomas Meyer (Formannstid 1973 – 1987) gikk bort
den 16 oktober 2003. Han var selve drivkraften bak
organiseringen av dommerklubben med god hjelp fra
den Danske dommerklubb ved Hans Nielsen og Jan
Rungholm. Kjell Ellefsen har vært sekretær i hele 30årsperioden og ble utnevnt til Æresmedlem i NBF for sin
innsats bl.a for NBF’s Dommerklubb i 2003.
Jarluf Lomelands 11 plass i VM med due Norge 0319689 er det vi minnes best for mesterskapet bare 5
m/min etter vinneren fra Malta. Sammen med 52 plass
til Roar Martinsens due ble det i nasjonskonkurransen
en 23 plass til Norge av i alt 27 nasjoner. Skandinavisk
Ungduemesterskap 2003. Mesterskapet ble avviklet på
Frostavallen i Sverige med 15 deltagende duer fra hvert
SBU-land. Jarluf Lomelands due vant både finaleslippet
og Essduekonkurransen og sammen med Ole K.
Bøkseths 3-premievinner, Kai Jørgensen nr 4 og Roar
Martinsens 8 pr ble vi vinnende nasjon i SBUkonkurransen i 2003. Steinar Johansen, Fredrikstad BF
blir Norgesmester for andre gang på 3 år. Årets
juniormester er Ronny Thowsen som vinner i
juniorklassen i NM, KD og MD og beste norske resultat i
Skandinavisk for junior.
2004.
Styret for 2004 har vært President Kurt Schultz ,
sekretær Per-Kristian Hansen , kasserer Toreleif
Asheim , PR-leder Tom Arne Skofterød og styremedlem
Tom Corneliussen. Kurt Schultz ble valgt til 1.
Visepresident og Per-Kristian Hansen fortsetter som
sekretær i Skandinavisk Brevdueunion. Øystein
Helgesen har vært NBF’s oppmåler og Geir Erling
Birkeland har vært redaktør for Norsk Tidsskrift for
Brevduesport med Eivind Aasland som ansvarlig for
ringliste og resultatliste. Eric Spydevold har vært WEBredaktør for NBF’s hjemmeside og Eldbjørn Søviknes
har fungert som slagpasser på NBFs avlsslag.
VM i Santiago de Compostela i Spania. Finale
21.08.04 fra Avila–400 km. Norge stilte med 25 duer
fra norske mesterslag. Norge ble Verdensmestere i
brevduesport. 2004 var et historisk år og en milepæl
for norsk brevduesport. Ikke nok med det men vi
hadde finaleresultat 3, 5, 7, 11 og 18 plass. Blant
Essduene tok de norske duer 2, 3, 8, 9 og 12 plass.
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Det deltok i alt 16 nasjoner med inntil 25 duer hver, altså
ca 400 duer i alt. Det var de norske duene NOR-0409266 tilhørende Helgesen& Hansen, NOR-04-19023
og NOR-04-19021 tilhørende Steinar Thowsen som tok
henholdsviss 3, 5 og 7 plass og sikret norsk verdensmesterskap. Årets Norgesmester og Kongepokalvinner
er Tom Arne Skofterød, Oslo BK, gr.1. Helgesen&
Hansen eller Gunnar Helgesen og Per-Kristian Hansen,
har foruten VM-resultatene og gode resultater i SBUlandskampen for ungduer, blitt NBF’s langdistansemester. Ronny Thowsen vinner junior-NM og
junior-MD. Sindre Lyssand vinner KD for junior og EM
for jr. og i årets sprinter for junior har han 1. og 2. pl.
Juniormesters ungduer blir Leif K. Håland som han ble
det i 2003. Karin og Jan Lindberg blir mellomdistansemester for 2. år på rad. Et sterkt navn fra
Bergen er Jonny Heimark Olsen fra Os Bk som blir
kortdistansemester. Ingvar Kluge fra Jæren blir ettåringsmester, ungduemester og vinner av sølvdua fra
SBU-landskampen i 2003 blir Jarluf Lomeland.
2005.
Styret for 2005 har vært President Kurt Schultz,
sekretær Per-Kristian Hansen , kasserer Toreleif
Asheim , PR-leder Tom Arne Skofterød og styremedlem
Tom Corneliussen. Kurt Schultz er 1. Visepresident og
Per-Kristian Hansen sekretær i Skandinavisk Brevdueunion. Øystein Helgesen har vært NBF’s oppmåler og
Geir Erling Birkeland har vært redaktør for Norsk
Tidsskrift for Brevduesport med Eivind Aasland som
ansvarlig for ringliste og resultatliste. Eric Spydevold har
vært WEB-redaktør for NBF’s hjemmeside og Eldbjørn
Søviknes har fungert som slagpasser på NBF’s
avlsslag. VM i Ungarn 2005 var vi som regjerende
verdesmestre spent på. Norge stilte som vanlig med 25
duer fra norske mesterslag. Norge som nr. 3 i
nasjonskampen og Kai Jørgensens due nr. 2 i finalen er
topp-prestasjon internasjonalt. Norgesmester av året ble
Kjell Røed som også tok med seg mellomdistansemesterskapet. Steinar Thowsen tar også for seg av
premiene som kortdistanse og langdistansemester.
Sønnen
Ronny
Thowsen
vinner
følgende
juniormesterskap: NM, KD, MD og EM. Ettåringmester
og årets ungdue har Waler&Helgesen i gr.7
2006.
Styret for 2006 har vært President Tom Corneliussen,
sekretær Per-Kristian Hansen , kasserer Toreleif
Asheim , PR-leder Jonny Heimark Olsen og
styremedlem Kurt Schultz. Tom Corneliussen er
president og Per-Kristian Hansen sekretær i
Skandinavisk Brevdueunion. Øystein Helgesen har vært
NBF’s oppmåler og sørget for at alle de nye
oppmålingene i 2006 kom på plass når vi ble nødt til å
avvikle slippsesongen innenlands på en rekke nye
stasjoner. Geir Erling Birkeland har på en utmerket måte
redigert Norsk Tidsskrift for Brevduesport med Eivind
Aasland som ansvarlig for ringliste og resultatliste. Eric
Spydevold har vært WEB-redaktør for NBF’s
hjemmeside. VM i Belgia 2006 måtte avlyses på grunn
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av fugleinfluensa, veterinærsituasjonen. Samarbeidet
med veterinærinstituttet og mattilsynet. NBF i samarbeid
med FCI sendte sent i 2005 melding til mattilsynet om
de spesielle forhold som gjaldt for brevduer slik EUdirektivene la opp til. Mattilsynet tok veterinærinstituttets råd til etteretning og hvert regionale mattilsyn
ga tillatelse til friflyvning av brevduer rundt slaget. Det
ble kun innenlandsflyvninger i NBF i 2006. Den 31 mai
kom meldingen til NBF at fra 1 juni kunne alle NBF’s
grupper ha kappflyvninger for duer i Norge.
Årets slag og den største prestasjonen noensinne i
norsk brevduesport står Annette Helgesen og Erik
Waaler i Rolvsøy BF i gr.7 for. Norgesmester og
Kongepokalvinner, kortdistansemester, mellomdistansemester, ettåringsmester og nr. 2 i SBU-mesterskapet.
Resultatet er historisk da NM for første gang i norsk
brevduehistorie vinnes av en kvinne.

Erik Waaler og Anette Helgesen Rolvsøy BF. Gruppe 7.
Marianne Walente og Snorre Lindberg fra Oslo
Brevdueklubb gr.1 blir Langdistansemester i SBU og
NBF. Jarluf Lomeland, Jæren BF blir på nytt
ungduemester.
2007.
Styret for 2007 har vært President Tom Corneliussen,
sekretær Per-Kristian Hansen , kasserer Toreleif
Asheim , PR-leder Jonny Heimark Olsen og
styremedlem Kurt Schultz. Tom Corneliussen er for
2007 President og Per-Kristian Hansen sekretær i
Skandinavisk Brevdueunion. Øystein Helgesen har ved
utløpet av året vært NBF’s oppmåler i 15 år og har sagt
fra seg det viktige vervet som våre kappflyvninger er
helt avhengig av. Eric Spydevold har vært WEBredaktør for NBF’s hjemmeside. VM i Belgia i 2007 ble
avholdt i Nevele i Belgia. 25 norske duer gjorde en flott
innsatts med 5 plass til Steinar Thowsen. Lars
Corneliussen har som ny redaktør gjennomført et år
hvor tidsskriftet har blitt bare bedre og bedre. Han har
på en utmerket måte redigert også ringliste og resultatnummer. Mattilsynet innførte restriksjoner og øket
risikovurderingen fra 3 februar 2007 for alle fylker sør for
Nordland. Disse restriksjonene ble fjernet 16 april 07 og

NBF kunne fra da av ha friflyvning, trening og
konkurranser i Norge uten å søke det lokale mattilsynet
om dispensasjoner. Når det gjeldt slipp fra utenlandske
stasjoner måtte NBF sentralt søke Jordbruksverket i
Sverige, Fødevare styrelsen i Danmark via DdB og
Tyske Brevdueforbund om tillatelser fra vedkommendes
myndigheter til kappflyvninger fra bestemte stasjoner i
Sverige, Danmark og Tyskland. 2007 ble den
vanskeligste flygesesongen i store deler av NBF på
mange år. Norgesmester, Kongepokalvinner og kortdistansemester er Jarluf Lomeland fra gr.8. Jan Erik
Baller fra gr.7 som ble knepent slått av Lomeland i NM,
men som blir mester på mellomdistanse, for ettåringer
og ungduer. Årets juniornorgesmester og juniormester i
KD er gr.5 stolthet og heter Sondre Arnheim. Ingvar
Kluge vinner LD.
2008.
Styret for 2008 har vært President Tom Corneliussen,
sekretær Per-Kristian Hansen , kasserer Torleif Asheim
, PR-leder Jonny Heimark Olsen og styremedlem Frode
Brakstad. Tom Corneliussen har for 2008 vært VisePresident og Per-Kristian Hansen sekretær i
Skandinavisk Brevdueunion. Øystein Knive har ved
siden av å være NBF’s utregningskontakt også vært
ansvarlig for NBF’s nye oppmålingsprogram. Jonny
Heimark Olsen har overtatt som WEB-redaktør for
NBF’s hjemmeside. VM 2008 i Fritzlar i Tyskland ga en
ærefull 5. plass til Jan Lindberg, Gr.1 og i tillegg fikk 10
NBFduer plasseringer i VM-finalen den 6.09.08. I
Olympiaflygning for ungdom i Ziemendorf i Tyskland
deltok 3 norske juniorslag blant 135 duer fra 14 FCIland. Lasse Ellingsen, gr.6 Bergen fikk her en hederlig
39 plass i finalen. Flott at NBF deltok i den første
Olympiaflyvning for Ungdom noensinne. Årets
Norgesmester og Kongepokalvinner er Ingvar Kluge
gr.8. Frode Brakstad, gr.16 vinner KD og ettåringsmesterskapet, Jan Erik Baller, gr.7 tar seg av
mesterskapene på de lengre distanser og vinner MD og
LD. Asbjørn og Arne Knudsen, gr.7 blir vinner av
sprintmesterskapet og Harald Ellefsen, gr.1 vinner ungduemesterskapet. Birk Håland, gr.8 har årets sprinter og
Karl Kr. Olsen gr.7 årets ungdue. Junioren Inger Lise
Austrheim, gr.9 blir juniormester i NM, KD, EM.
Veterinærsituasjonen i 2008: I forhold til den farlige
typen fugleinfluensa H5N1 har det vært noen få utbrudd
i mellomeuropa på store fjørfeproduserende anlegg.
I Skandinavia har vi ikke hatt utbrudd verken på villfugl
eller tamfugl av denne typen i 2008 og våre slippplaner
har gått som normalt.
2009.
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 NBF’s
representant til styret i NBF’s Dommerklubb. Redaktør
for Norsk Tidsskrift for brevduesport har vært Lars
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Corneliussen og Jonny Heimark Olsen har vært WEBredaktør for NBF’s hjemmeside. Øystein Knive har ved
siden av å være NBF’s utregningskontakt også vært
ansvarlig for NBF’s nye oppmålingsprogram. 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.
Norge sendte som vanlig 25 flotte ungduer fra norske
mesterslag til Barenton Bugny i Frankrike. 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. Årets Norgesmester og Kongepokalvinner er Marianne Walente og Snorre Lindberg
Oslo BK , gr.1. Jarluf Lomeland fra gr.8 er kortdistansemester, langdistansemester er Jan Johansen,
Fredrikstad BF, gr.7. Kjell Haldorsen fra gr.6 i Bergen
blir ettåringsmester. Slaget Krogsæther i gr.14 blir
ungduemestre. Herlof G. Herlofsen i gr.3 har årets
sprinter. I ungduemesterskapet for junior er Joakim
Nilsen nr.1
2010.
Styret for 2010 har bestått av President Frode Brakstad,
sekretær Per-Kristian Hansen , kasserer Torleif Asheim
, PR-leder Jonny Heimark Olsen og styremedlem
Ragnar Lyssand. Frode Brakstad ble på SBU’s årsmøte
valgt til 1. Vise-President og Per-Kristian Hansen
fortsetter som sekretær i SBU. Frode Brakstad har vært
kontaktmann til mattilsynet og NBF’s representant til
styret i NBF’s dommerklubb. Redaktør for Norsk
Tidsskrift for brevduesport har vært Lars Corneliussen
og Jonny Heimark Olsen har vært WEB-redaktør for
NBF’s hjemmeside. Øystein Knive har ved siden av å
være NBF’s utregningskontakt også vært ansvarlig for
NBF’s nye oppmålingsprogram. Roger Olsen har vært
NBF’s kontaktperson for Taurisanlegg. NBF har
godkjent Larvik BF som ny gr.19 i NBF.
Norge sendte som vanlig 25 flotte ungduer fra norske
mesterslag til Wilcza i Polen. Selve VM-finalen den
4.09.10 ble en sørgelig affære både når det gjelder
informasjon og resultat. Representanter ventet spent på
duenes hjemkomst finaledagen, men ingen duer ankom
før dagen etter når delegatene var på vei hjem. 9 duer
ankom da og ingen duer deretter. Ingen av de 9 duene
var norske.
Marianne Walente og Snorre Lindberg. Oslo BK , gr.1.
er årets store mesterskapsvinnere. De er årets
Norgesmester og Kongepokalvinner, kortdistansemester, mellomdistansemester og ettåringsmester. I
tillegg har de årets sprinter og årets esshunn. Årets
langdistansemester er Waaler&Helgesen, Gr.7. Steinar
og Grethe Thowsen, gr.2 blir sprintmester og Knut
Austreim, gr.9 blir årets ungduemester. Christina M.
Krogsæther, gr.14 er Norgesmester og mellomdistansemester for junior. Matilde og Mathias Corneliussen, gr.1
er juniormester i KD, EM og UM og har beste sprinter
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for junior i 2010. Også i 2010 har redaktør Lars
Corneliussen utgitt et flott produkt med gode artikler og
fotos i farger. Han har sagt nei til å fortsette i 2011 og
styret i NBF har ansatt Kristian Henriksen, Askøy BF,
gr.17 som my redaktør. Den nye gr.17 i Bergen har vist
at flyvninger fra havet med oppslipp fra supplyskip på
vei til oljeplattformene, kan være veien å gå på
vestlandet. I 2010 har de arrangert slipp opp til 200 km
med gode hjemkomster. Sekretær i NBF takker for seg.
Etter å ha sittet som sekretær i 41 år, valgt av
generalforsamlingen i NBF i 1969, kan Per-Kristian
Hansen med glede se tilbake på et godt samarbeid med
mange flotte tillitsvalgte i NBF’s styre, grupper og
foreninger.
2011.
Årsrapport fra 2011 blir ikke klar før representantskapsmøte i februar. Derfor foreligger det ikke tekst for
2011. Kongepokalvinner og Norgesmester 2011 er
Ingvar Kluge «Jæren» gruppe 8. En kan også legge til
Marianne Walente og Snorre Lindberg’s fantastiske
prestasjon fra 800 km. De fikk 2 av 4 sendte duer hjem.
I VM i Mira Portugal fikk Waaler/Helgesen Rolvsøy BF
en kjempeflott 5 plass i finaleslippet.
I SBU ble Knut Austreim, Haugesund BF nr. 1 på
finaleslippet og Norge ble nummer 2 i landskampen.

Waaler/Helgesen’s 6224-11

Knut Austreim’s 7628-11
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Bergens brevduesport
1914 - 2012

”Gamlehaugen”, stiftet 1899

”Bryggen”, stiftet omkring 1070

Den Bergenske brevduesporten har jo som kjent
ikke vært tilknyttet Norges Brevdueunion/forbund
hele tiden, men størrelsen på brevduesporten i
Bergen har gjort sin innvirkning i NBF. Flere
brevduemenn fra Bergen har hatt stor tilknytning til
NBF helt fra starten. Derfor er det naturlig å ta med
Bergens brevduesport i denne sammenheng.

1915.
Det ble i 1915 avholdt 2 slipp, et fra Haugesund for
voksne, og et fra Fitjar for ungduer. Fra Haugesund kom
kun to duer tilbake, begge tilhørende HagemannMonsen. Første due brukte 6 timer! Fitjar-slippet vant
I. E. Kristiansen på tiden 2 timer og 7 min. Reglene for
premiering var slik at hvert medlem bare kunne vinne
en premie. Fra Haugesund ble det satt opp en
vandrepokal til kr. 50,- pluss 3 premier på h.h.v. kr. 25,-,
15,- og 10,-

Helge Andre Fjelltun,
tidligere redaktør og
nåværende dommer
har skrevet fra 1914 –
1994, noe av teksten
er supplert av Einar
Drageland, ildsjel i
Bergens
Brevduesport.
Helge Andre Fjelltun
uttaler følgende:

Ingen kan med sikkerhet si når den organiserte
brevduesport gjorde sitt inntog i Bergen, men sikkert er
det at duer og duehold har vært nærmest en tradisjon
blant «kjuagutter» i Bergen siden før århundreskiftet.
Duekleiver har omkranset fjellsidene i Bergen fra Minde
til Laksevåg, og fra Sandviken til Landås.
1914.
Den første dueforening i Bergen ble startet 30
november 1914. Den hadde 15 medlemmer, og het
Bergens Brevdueforening. Styret det første året var:
Forman Sigurd Olsen, Kasserer Oddfred Olsen,
sekretær Olav Sjo og styremedlem I. E. Kristiansen.

1916.
Ble det avholdt slipp fra Langevåg (87 km nordover), og
fra Haugesund (100 km) den 8. sept.
1917.
Da ble dueforeningen «Norden» stiftet med 12
medlemmer. Formann J. Aasberg Riple, vara forman
Hilmar Eriksen, kasserer Torolf Sletten, sekretær O.
Olsen, styremedlem Hjalmar Johnsen.
1918.
I foreningens første flyveår 1918, gikk ruten østover fra
Bolstadøyri, Dale og Voss! Det ble bestemt å opprette
skuddpremie på rovfugl, (vandrefalk og hønsehauk) på
strekningen Bergen - Voss, kr. 5,- for voksne rovfugl og
kr. 2,- for unger tatt i redet. I dette året solgte Otto
Falch, «Kristiania» ett par duer til en brevduemann i
Bergen for kr. 100,- En formidabel sum den gang. Store
problemer med å skaffe duefor de første årene etter
krigen gjorde at mange sluttet med sporten.
1919.
Da ble Bergens tredje forening startet, nemlig Bergens
Dueklubb som fra starten hadde 15 medlemmer,
stifterne var Forman Joh. J. Dekke, varaforman Gerh.
Gullachsen og A. Silehenstedt var både sekretær og

38

Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 99 – nummer 1 – 2012 - 100 års Jubileumsnummer
kasserer. Disse hadde importert duer fra England. At
det fantes langflyvere den gang viser følgende historie:
Sommeren 1922 landet en due på Thor Frønsdals slag
på Skjold. Duen var sluppet dagen før i Hamburg (810
km). Den var opprinnelig kjøpt av Frønsdal fra den
kjente Duemann E. Wibe-due i «Kristiania», men under
temming hadde den flydd tilbake dit. Den var så sendt
på kappflyvningen fra Hamburg og flydde altså rake
veien til Bergen.

Typisk ”stolpekleive” i Bergen.
1924.
Den 2. april 1924 arrangerte brevdueklubben Colomba
Bergen, en dueutstilling med 4 klasser, ungduer og
voksne. Dommer var August Mathisen, «Kristiania»,
som på den tiden også var redaktør for tidsskriftet.
Ingen poengsummer ble gitt til duene, kun plassiffer:
1-2-3. I alt 15 medlemmer deltok på utstillingen.
1925.
I årene etter første verdenskrig opprettet NBU (Norsk
Brevdue Union) en egen «falkekasse». Det ble bestemt
å utbetale skuddpremier på rovfugl, først og fremst falk,
hønsehauk og spurvehauk, kr. 25,- for voksne og kr. 5,for redeunger. At rovfuglplagen var enorm kan man lese
av følgende tall: I 1925 ble det i hordaland skutt 51
vandrefalk, 122 hønsehauk og 167 spurvehauk. På
landsbasis var det følgende tall: 814 falker, 3214
hønsehauk og 4432 spurvehauk, noe å tenke på for oss
som klager over dagens rovfuglbestand!
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1927.
I 1927 solgte skipsmekler Thor Frønsdal på Skjold en
del duer til Oslo, og det fortelles at det var enorm
interesse for denne auksjonen som for det meste var
duer av Gurnay-avstamning. Gjennomsnittsprisen ble
kr. 35-40,- pr. due.
1930.
Da ble det fløyet nordover bla. fra Ålesund (235 km). Av
100 duer kom 98 tilbake. En stor oppmuntring i forhold
til tidligere års store tap. Samme år ble det avholdt en
stor utstilling i Bergen hvor I. B. Billington og Hans
Gjølstad fra Oslo var dommere.
Ingar Berg Billington bodde i Oslo og var med fra starten
av da N.B.U. ble stiftet i 1912. Han var også med i styret
i 1914. Han var et engasjert medlem som etter hvert
hadde flere forskjellige verv innen sporten. Han hadde
en stilling som reklamemann i NSB, noe som gjorde at
han reiste gratis med jernbanen. Han utnyttet denne
muligheten til og «bygge bro» mellom øst og vest. Han
hadde kontakter i Bergen som han stadig vekk besøkte.
Mangeårige formann i «B.F. Norden», Halfdan Mørner
og kasserer i samme forening, Sigurd Olsen, var blant
hans omgangsvenner. Han var behjelpelig med å skaffe
duer, kontrollur, slippmateriell, duemat og lignende i
årevis. For sitt engasjement ble han utnevt som
æresmedlem i «B.F. Norden» i 1938. Før andre verdens
krig foregikk innsetningen av duer til slippene på
Bergenhus festning da det var en sterk tilknytning
mellom forsvaret og brevdueorganisasjonen. Den gang
som nå var det en tautrekking om slippretning, noen
ville flyge nordover, mens andre ville sørover.
1932.
I flere år ble det hentet dommere fra Sverige bl.a. den
kjente Oscar Holmberg i Malmø. I 1932 fløy man fra
Kristiansund N.(327 km) og vinnerhastighet på 894
m.p.m.
1933.
Da kom det for første gang due på dagen fra Trondheim
(424 km) Thor Frønsdal fikk både 1. og 2.pr. Han
dominerte i det hele tatt slippene med sine FullerIsaacson-duer som var kjent for å flyve godt under
vanskelige værforhold.
1938.
I 1938 ble duene sendt med fly til Trondheim og «B.F.
Norden» var antagelig den første forening i Skandinavia
som brukte fly som transportmiddel ved forsendelse av
duer. Like før 2. verdenskrig hadde «BF Norden» i alt 25
medlemmer med tilsammen ca. 600 duer og dessuten
12 stemplings ur!
Samtlige dampskipsselskaper i
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Bergen lot medlemmene sende kurvene og duene gratis
til og fra oppslippstedet, noe som var til stor hjelp for
foreningen som hadde dårlig økonomi. I 1938 fløy en
due med ringnr. NBU-33-2250 tilhørende Thor Frønsdal
fra Hamburg (810 km) til Bergen med ankomst annen
dag. Duen ble kalt «Champion Skjold Express» og var
av Fuller-Isaacsen-avstamming

1954.
Meldte «Norden» og «Rapid» seg ut av NBF, og fra
1955 til og med 1962 hadde disse foreningene egne
ringer mrk. «Bergen», i alt 1250 ble kjøpt hvert år.

Skipsmekler Thor Ingvald Frønsdal. (1878-1975)

Frønsdal var en av de store brevdueholderne i Bergen.
Som skipsmekler fikk han kontakter over store deler av
verden, og var alltid på utkikk etter brevduer. På bildet
over ser vi duehuset helt til venstre som lå på Skjold.
1941.
Nesten alle brevduer i Bergen ble avlivet av tyskerne.
De resterende ble internert på Nygårdstangen. Siden
ble alle norske duer samlet på Bygdøy og det var kun 8
duer fra Bergen som var igjen ved krigens slutt.
Imidlertid fikk man som gave 24 duer fra Oslo som ble
fordelt blant medlemmene i «BF Norden». Senere
skaffet E. Sund-Madsen 50 duerfra Sverige (Linkøping).
1945.
«BF Norden» meldte seg inn i NBF. Det ble nå trent
sydover med henblikk på slipp fra Koppervik, som ble
arrangert 15. sept. 1946 med svært dårlig resultat, idet
kun en due kom hjem på makstid. Dette var det første
slipp arrangert i Bergen etter krigen. Den 30 nov. 1945
avholdt «BF Norden» en utstilling i Ridehuset i Bergen.
Som den første klubb etter okkupasjonen i 1940.
1947.
«BF Rapid» ble opprettet med følgende styre: forman
Nils Bøe, varaforman Knut Weiberg, sekretær Truls
Hegrenes, kasserer Harry W. Jacobsen, styremedlem,
Albin Wiehman og Paul Bødtker.
1948.
I 1948 var slippeplanen som følger: 6.6 Florø. 13.6
Måløy, 13.6 Stad. 27.6 Kristiansund, 11.7 Trondheim.
29.8 Måløy og 5.9 Stad. Kun ett slipp ble arrangert, med
svært dårlig hjemkomst, de resterende ble så avlyst.

Bergensk brevdue ring.
1957.
Så enda en ny forening dagens lys; «BF Duell»,
Espeland og Bergen brevduekrets som sammenslutningen nå ble kalt hadde i alt 43 medlemmer fordelt
på «Norden» 14, «Rapid» 19 og «Duell» 10
medlemmer. Slippene gikk de neste årene sydover,
både innenlands og til utlandet.
1960.
Ble nok en forening stiftet, nemlig «Bergen
Brevdueklubb» med 7 medlemmer. Denne meldte seg
inn i NBF.
1963.
Ble det bestemt at «Bergen Brevduekrets» skulle søke
medlemskap i NBF som en prøveordning og i 2 år var
såkalt «assosiert» medlem med subsidierte ringpriser
og kontingent.
1964.
Fra Rørvik i nord (600 km) kom 3 duer på makstid. 1 og
2 premie gikk til Thor Frønsdal. Duene var mor og
datter. Duene hadde stått 5 dager på oppslippstedet
pga. dårlig vær. Inntil 1965 hadde aldersbegrensing på
18 år vært en hindring for alle «kjuaguttene» med duer
rundt om i Bergen. Slag og duer måtte godkjennes før
man kunne bli medlem i en forening. Slaget og duene
ble inspisert av foreningens slag-kontrollør. Søknaden
måtte godkjennes på styremøtet før avgjørelsen falt.
Dette var en svært spennende tid for oss gutter.
Medlemstallet i årene som fulgte steg kolossalt, fra
rundt 40 medl. i 1964 til 177 i 1967 og helt til 235 medl. i
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gruppen i 1968. Det var omtrent som en demning som
brast. nye klokker, kurver og gode duer måtte skaffes.
Fra Danmark kom det 20 gaveduer fra Helmuth Larsen.
Dan 056 og fra Niels Kørner, Dan 0159, 40 stemplingsur
ble anskaffet billig fra Danmark.

Rungholm, begge fra Danmark dømte duene i SBU
landskampen, mens Arne Olsen, Helge A. Fjelltun og
Karl E. Lunde dømte de norske klassene. Utstillingen

1965.
Satte Bergens Tidende opp en flott pokal: BT-pokalen,
denne ble vunnet av Adolf Jamne, «Norden». På
sammenlagt best tid fra Vigrestad og Kristiansand.
1966.
Fra 1966 var så Bergenserne «fulle» medlemmer av
NBF igjen. Samme år skjedde det noe revolusjonerende
på tidtakningsfronten, nemlig innførsel av de første
«JUNIOR» urene. Norsk Flyktningeråd kjøpte inn 40
stykker av denne typen ur, bla. for de håpet å få innført
brevduetotalisator i Norge for å få inntekter. Imidlertid
ble det avslag i departementet for bla. hesteeierforeningen fryktet sterk konkurranse til hestespillet rundt
om i Norge. Resultatet ble at NRK måtte kvitte seg med
klokkene og slik ble det at vi medlemmer fikk
stemplingsur til kr 200,- pr. stk. Det var en utrolig overgang fra tidligere tiders trekasseur som var så store at
de godt kunne innredes til dueslag! Nytt dueblod ble
skaffet i 1950-60 årene. bla. fikk vi gaveduer fra Georg
Larsen, København (DAN 01) i 1954 og nytt
langflyverblod fra England ble også importert, bl.a.
Barker (Fuller-Isaacson/Marriott). Det viste seg snart at
det engelske «blodet» ga svært gode resultater på de
harde slippene og Kjell Frønsdal, «Rapid» fløy godt med
de samme duene både fra Hamburg i syd og fra Rørvik i
Nord (600 km).
I 1966 ble det avholdt landsutstilling i Bergen med 401
duer, 40 premier ble utdelt og samtlige var gavepremier!
Slå den. Gruppen var nå blitt så stor at vi trengte en bil,
en lastebil av merke Opel Blitz ble kjøpt inn. Ikke
akkurat en racer, for bilen «kokte» for hver kilometer vi
kjørte og fylte på kjølevann så ofte at vi brukte en
evighet før vi nådde bestemmelses stedet.
«Askøy Brevdueforening» ble stiftet.
1968.
Ble det satt ny hastighet fra Vigrestad med 1647,14
m/min. Nye foreninger så dagens lys i årene som fulgte.
«BF Vesta», «BK Ving». Ny rekord fra Hamburg ble det
også i 1968, Nils Søftelands due: 63-2467 kom nemlig
som eneste due.
1970.
Feiret Bergen 900 års-jubileum med stort brevdueslipp
fra Torvalmeningen. Det ble arrangert landsutstilling og
SBU-utstilling i Turnhallen. Helmut Larsen og Jan
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Nils Søfteland med 63-2467.
Ny rekord fra Hamburg 800 km.

Trening i Bergen tidlig på -70 tallet.
ble en stor suksess, vi fikk bla. en flott pokal fra Bergen
Kommune og NRK-Fjernsynet hadde opptak fra utstillingen.
1972.
Medlemstilgangen fortsatte og i 1972 hadde «BK Ving»
rundt 90 medlemmer! Foreningen ble så delt på
vennskapelig basis ved at «BF Tempo» ble stiftet i
1972. Gjennom alle disse årene var det spesielt ett navn
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som gikk igjen: Nemlig engasjerte Asbjørn Træland,
«BK Ving». som hadde «Åpningstid» 24 timer i døgnet i
sitt hjem!
1973.
Ble det lengste slipp til Bergen avholdt 4. august.
Oppslippstedet var Frankfurt. Avstand ca. 1200 km. I alt
29 duer fra Bergen ble avsendt til Basel i Sveits, men
pga. dårlig vær ble duene sendt nordover til Frankfurt og
ble sluppet kl. 15.30 (NB!) og første og eneste due kom
hjem 9. august kl. 16.45 til Svein Veland, «BF Vesta».
En fantastisk prestasjon. Samtidig med økningen av
antall medlemmer i Bergen, økte også antall meninger.
Et av de viktigste spørsmålene var utvilsomt hvilken
retning skal vi slippe? Syd eller øst? Til å begynne med
ble begge retninger satt opp på slippeplanen, men det
hele endte med at Bergen Brevduekrets ble delt i to
grupper, nemlig gr. 5 og gr. 6. Foreningene som ble til
gr. 6 kalte seg fellesforeningen Brevduen. Ett annet
meget hett tema var «stemmerett» for juniorer, disse var
jo etterhvert i stort flertall. Skulle disse nybegynnerne
bestemme over oss voksne eller skulle de ha 1/2
stemmerett siden de bare betalte 1/2 kontingent?

1977.
Norges største brevdueutstilling ble avholdt på
Ytrebygda skole i Blomsterdalen. Omkring 800 duer
stilte i 8 forskjellige klasser. Den store medlemstilgangen i 1960 og 1970-årene gjorde at man måtte
finne på nye ideer for å få inntekter til drift av
foreningene. Den alltid iderike Arne Olsen, «Vesta»
satte igang med å selge juletrær med stor suksess og
dette har vært gjort i over 20 år. Han har senere startet
en sammenslutning som kalles «Vest-Norsk brevdue
hobby» og som samler ca. 20 medlemmer på slippruter
øst/ nordøst over i Norge. I Bergens eldste forening,
«Norden», har gjennom de siste 30 år Einar Drageland
vært den drivende kraften, han stiller opp i enhver
sammenheng!
1978.
Fra Hamburg 24.06.78. ble ny rekord nok en gang:
1. pr. 76-6307 Olav Sandal, «Bjørgvin», 1147,70 m/min.
2. pr. 75-10733 Ole Hegland, «Bjørgvin» 920,12 m/min.
3. pr. 76-6897 Trygve Olsen, «Rapid» 668.67 m/min.
1980.
Landsutstillingen ble avholdt i Grieghallen og hverken
før eller siden har en slik utstilling hatt finere ramme enn
den.
1983.
SBU møtet ble avholdt i Bergen, men Danske og
Svenske duer fikk ikke innreisetillatelse.
Fra Stockholm (720 km) 6.8.83. ble resultatet:
Gr. 5. John M. Skoge, «Rapid» 82-6561, 966 m/min.
Gr. 6. Kjell Bynes, «Duell» 81-9472, 949 m/min.

Ivrige juniorer på trening på -70 tallet.
1975.
Gikk så foreningene «Norden», BF Tempo og «BF
Vesta» ut av NBF og hadde egne ringer mrk. NorgeBBK-75-50001 til 53000. Året etter var de imidlertid på
plass igjen i NBF. Utregningene som i alle år var gjort
manuelt ved hjelp av en bok vi kalte «Hollenderen» ble
fra 1974 gjort på EDB. Det var så mange medlemmer at
dette ikke kunne gjøres på annen måte.

1985.
Ble et svart år for norsk brevduesport, året var nemlig
da Paramyxo brøt ut for første gang i Norge.
Sykdommen slo til mot et titalls dueslag først og fremst i
Bergen og omegn. Siden da har det vært påbudt å
vaksinere alle brevduer på slaget.
1988.
Startet det utgivelse av et nytt dueblad, nemlig «Duer i
Vest». Redigert av Geir Theodorsen, Sigmund Valle og
Hans-Ulrik Jensen. Bladet som var av høy kvalitet
utkom med 8 nummer i 1988/89.
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Svein Arne Rosendahl, redaktør 1994-1996 har
skrevet den videre historien om Brevduesporten i
Bergen og frem til i dag. Han uttaler bla. følgende:
Å føre pennen for ett
så viktig dokument
som historien til brevduesporten i Bergen
er ett viktig oppdrag.
Det vil garantert være
hendelser som jeg
ikke har fått med og
som kanskje burde
vært beskrevet her,
det kan og være at
dere som leser dette
husker de samme hendelsene som jeg beskriver men
har en annen vinkling på historiene.
Gullårene 1988 – 1998 (11 år)

Duer i vest. Nr. 1 1988.
1989.
Begge Bergensgruppene slått sammen til gruppe 5.
Ettersom medlemsmassene økte. Duene ble bedre og
resultatene gjorde at vi nå kunne hevde oss i NBFsammenheng.
1993.
Ny deltakerrekord for et slipp ble satt 07.08.93 fra
Vedavågen med hele 2005 duer. Totalt ble det sendt
19000 duer på slipp i gr. 5 i 1993, flere enn noe år
tidligere.
1994.
Ble en rekord-sesong fra Vigrestad. 25.06.94 ble det
satt ny hastighetsrekord på 1868 m/min. av Asbjørn
Gullaksen. Fra Kolding samme dag var hastigheter
1724 m/min. og satt av Frode Jacobsen, «Ving».
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Som Helge Fjelltun skriver blir Bergen brevduekrets delt
i gruppe 5 og gruppe 6 en gang på -60 tallet. I 1988 ble
gruppene igjen samlet til gruppe 5 og de forble samlet
frem til og med 1998. Denne perioden på elleve år vil
jeg kalle
for ”Gullårene” i Bergens brevduesport.
Sammenslåingen resulterte i at medlemsmassene økte,
det ble flere duer på slipp, duene ble bedre og
resultatene gjorde at vi nå kunne hevde oss i NBFsammenheng. I flere sesonger dominerte vi NMpremieringen på en måte som ingen andre grupper har
gjort tidligere (i hvert fall i moderne tid). Det var kort og
godt utrolig kjekt å drive med brevduer. I 1993 gjør
gruppe 5 rent bord på NBF sin premieutdeling. Jeg
nevner følgende resultater:
Statistikk.
-Årets sprinter (9 første resultater)
-Årets hann vestland/trønderlag (13 av 15 første resul.)
-Årets hunn vestland/trønderlag (14 av 15 første resul.)
-Norgesmesterskapet 1-4-7-10
-Langdistansemesterskapet: 5-6-7
-Mellomdistansemesterskapet: 1-6-7-8-9
-Kortdistansemesterskapet: 1-3-4-5-8-10
-Ungduemesterskapet: 3-4-5-7-9-10
-Ettåringsmesterskapet: 3-6-7
I tillegg ble Stein Thorsen skandinavisk mester.
I oppsummering under vises utviklingen i antall sendte
duer for noen år:
1986: 5500 (nest siste år før sammenslåing)
1988: 6500 (første året ny gruppe)
1993: 19000 (toppåret)
Utav oppsummeringen leser jeg at antall duer sendt på
slipp økte ekstremt mye fra 5500 duer nest siste året
med 2 grupper, til 19000 det sjette året med 1 gruppe.
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I disse årene satte vi en del rekorder på antall duer og
deltakende medlemmer som er uten sammenligning i
norsk brevduesport. Jeg nevner…
Ungduesesongen 1993 sendte vi flere duer enn vi noen
gang har gjort før eller siden. Oversikten under viser:
Dato-Slippested-ant.duer/ant medl.-Vinner.
7/8 Vedavåg 2005/116 Rune Flokenes
14/8 Vigrestad 1432/109 Sven Hetlevik
21/8 Vedavåg 1830/122 B/F Koltveit
28/8 Vigrestad 1521/117 Terje Lyssand
4/9 Lindesnes 986/101 Johnsen/Lilletvedt
Her ble det satt mange rekorder som vil bli stående i
mange år. Jeg nevner:
2005 ungduer på slipp er rekord.
986 ungduer fra 300 km er rekord.
1555 duer i gjennomsnitt på 5 ungdueslipp.
Den 16/5 1992 deltok 136 medlemmer (1552 voksne
duer) fra Vedavåg 100 km. Vinner ble B. Pedersen.
Den 23/5 deltok 1691 duer (134 medlemmer) fra
Vigrestad 200 km. Vinner ble Lyssand/Gjerde.
Det høyeste antall voksne duer sendt samme helg er
6/6-1992 med 1906 duer fordelt på 1122 duer fra
Vedavågen og 784 duer fra Lindesnes.
Vinnere ble Kåre Christiansen og Hans Lyssand.
Fra Lindesnes var det for øvrig 112 deltakende slag og
det er det høyeste antall medlemmer fra 300 km som
jeg har oversikt over. 30 mai 1998 lar seg og høre med
totalt 1857 sendte duer fordelt på 964 voksne, 121
unger fra Vedavågen og 772 voksne fra Vigrestad.
Vinnere ble Roy Michelsen fra Vedavågen, Rune
Flokenes fra Vigrestad og Thorsen&Knudsen vant
ungdueslippet.
I begynnelsen av gullårene var Rapid og Os de
toneangivende klubbene med solide dueantall og
resultater. Som medlem av Rapid i denne perioden
husker jeg mange innsetninger med over 300 duer de
fleste helgene i starten av voksensesongen og i tillegg
ungduesesongen, det var litt av ett pes når en skulle
hjem fra skole/jobb, hente duer, kjøre til klubbhuset
sette inn over 300 duer for så å levere duene på
samlingsstedet. I begynnelsen skulle duene leveres kl
20, senere fikk vi tidspunktet utsatt til kl 21.
I perioden fra 1990 til 1997 har vi arrangert 21 slipp med
over 1400 deltakende duer, (8 med voksne duer og 13
med ungduer) Følgende medlemmer har vunnet 2 slipp
med over 1400 duer:
Trond Skeie (3149 duer), Ansgar Næss (3137 duer),
Sven Hetlevik (2944 duer)
Tilsvarende har vi i perioden fra 1989 til 1998 arrangert
21 slipp med over 600 deltakende duer fra 300 km.
18 med voksne duer og 3 med ungduer.
Følgende medlemmer har vunnet 2 slipp eller mer med
over 600 deltakende duer fra 300 km:

Asbjørn Gullaksen (3/2123), Atle Talhaug (3/2078),
Kåre Christiansen (3/2009), Erik Tufte (3/1963, Stein
Thorsen (2/1413), Gjert Hole og Gjert&Olis (2/1280)
Tilsvarende har vi i perioden fra 1989 til 1998 arrangert
41 slipp fra 400 km og over med over 200 duer eller 600
km med over 100 duer. Følgende medlemmer har
vunnet over 2 av disse utenlandsslippene:
Asbjørn Gullaksen (7/1805), Erik Tufte (3/720), Frode
Jacobsen (3/594), Hans Storetvedt (2/565), Atle
Andersen
(2/495),
Stein
Thorsen
(2/391),
Kvalsnes/Seberg (2/361) og Trond Skeie (2/255)
Jeg vil også nevne ett fremragende resultat fra Padburg
10/7 (700 km) i 1993. Det ble avviklet 2 resultatlister
men med felles oppslipp, totalt 227 deltakende duer er
rekord fra så lang avstand det jeg har oversikt over.
Totalt kommer det 13 duer første dag, av disse 13
tilhører 5 (14 sendte) Asbjørn Gullaksen som for øvrig
vinner begge slippene.
Er det noen som husker Kolding i 1994? Når jeg nevner
dette slippet til tidligere medlemmer som deltok på dette
slippet trekker vi på smilebåndet. Helgen før hadde vi ett
tøft dobbeltslipp fra Lindesnes og Viborg i nordvest
opptil kuling motvind på det meste. Så forventningene
var noe dempet. Men massiv sørlig fønvind gav oss
vinnerhastighet på¨1724 mpm og hastighetsrekord på
utenlandsslipp til Frode Jacobsen nord på Askøy.
Tidligere på dagen ble medlemmene tatt på sengen av
duene fra Vigrestad 200 km med vinnerhastighet til
Asbjørn Gullaksen på 1868 mpm, også den hastigheten
er rekord.
Steinar Lutentun innledet gullårene med å bli
gruppemester både i 1988 og i 1989. Steinar hadde
også årets han NBF 1988 med 3 topplasseringer fra
Danmarkslipp med 4/206 fra Thisted 400 km, 4/131 fra
Viborg 500 km og 9/95 fra Bagenkop 700 km. På det
avsluttende slippet fra Bagenkop 9/7-1988 hadde
Steinar 5 duer blant de 9 første utav 95 duer totalt, det
er ett mesterstykke der kun Asbjørn Gullaksen har
tilsvarende resultater i senere år.
Frode Jacobsen gjorde det mesterstykket og vinne de 3
lengste slippene i 1994.
Viborg 500 km 1/269 med 785 mpm, Kolding 600 km
1/126 1724 mpm, Padburg 700 km 1/199.
Jan Ove Larsen var på vei til å besøke Roy Inge
Johnsen for en dueprat før slippene, da han skulle
parkere bilen utenfor kleiven til Roy Inge så han
slippduer i luften, Jan Ove bråsnudde, kjørte til sine
egne duer mens han varslet Roy Inge på mobil. Det
hører med til historien at Roy Inge slo Jan Ove på det
slippet. Rune & Frode Knudsen hadde sendt 3
helbrødre til Kolding 600 km, mens de var i kleiven og
oppsummerte Vigrestadslippet hørte de 3 små dunk på
taket, Resultatet ble 3 av 3 sendte duer stemplet på
over 1500 mpm men ingen av duene på 20%listen.
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7 juni 1997 vant Gjert Hole slippet fra Kristiansand med
1780 mpm utav 677 sendte duer. Det er rekord på
hastighet fra 300 km.
Geir Theodorsen var formann i gruppe 5 i flere år på
slutten av 1980 årene. Han snakket ett tydelig språk og
hadde en fantastisk evne til å få folk med seg. Geir
utfordret tema som blant annet førte til at gruppe 5 og
gruppe 6 ble slått sammen til en gruppe. Jeg vil tildele
Geir hovedæren for at vi i Bergen fikk oppleve
”gullårene” med en gruppe i Bergen fra 1988 til 1998.
Det har vært arrangert svært mange auksjoner i
bergensområdet og da trenger vi en auksjonarius, Geir
har alltid stilt opp og jeg tar ikke for mye i hvis jeg
antyder at han har auksjonert bort nærmere 1000 duer
til en samlet verdi av nærmere 1 million kroner etter
dagens kurs. Det jeg har oversikt over har Geir aldri tatt
1 krone for jobben.

Geir Theodorsen har
klubbet inn store
summer
på
en
mengde auksjoner i
Bergen
gjennom
tidene.

Terje Lyssand var hovedutregner i mange år og han
gjorde en formidabel innsats med Svein A. Storetvedt
som medhjelper med å regne ut resultatene som oftest
var ferdig utregnet etter få dager. I denne perioden var
det vanlig at det var rundt 1500 sendte duer hver helg
og da er det ikke vanskelig å tenke seg at her er det lagt
ned veldig mange dugnadstimer. Etter hver sesong ble
det laget egne 20% lister innbundet. Terje Lyssand har
også vært formann i gruppe 5 og en veldig sentral
medlem med ulike verv.
Roy Inge Johnsen har innehatt mange tillitsverv først i
gruppe 5 og senere i gruppe 6. Han ble valgt inn i styret
i gruppe 5 med vervet som kasserer i enten 1989 eller
1990. De første årene var han kasserer og senere
sekretær. I 1994 overtok han som hovedutregner etter
Terje Lyssand. Den jobben har han også i dag. Fra
1994 har han innehatt vervet som oppslipper med kun
korte opphold. Som oppslipper innførte Roy Inge nye
rutiner med strengere krav til været før duene ble
sluppet, lørdag ble ikke lengre den selvsagte slippdag
men en avventet innsetning til værvarselet var gunstig,
det var mye diskusjon rundt dette temaet de første
årene men i dag tror jeg de fleste er enige i at dette er
rett fremgangsmåte når vi bor på vestlandet med mye
ustabilt vær. Roy Inge var sentral i stifting av gruppe 6 i
1999 og har styrt gruppen som formann, utregner,
oppslipper med mer. Roy Inge har vært initiativtaker og
pådriver for å arrangere mange gruppetreninger under
mottoet: trening gjør mester.
4 juni 1995 slapp vi 1000 duer fra Moster Amfi ifm. Den
Norske Kirke sitt 1000 års jubileum, Vinner av slippet
ble Torfinn Midttveit med 1334 mpm.

Asbjørn Gullaksen vant gruppemesterskapet 1990,
1992, 1993 og var dessuten 2.pl. i SBU- 1989,
Erik Tufte var gruppemester 1994, 1995 og 1997. I 1996
vant Erik i kompaniskap med sønnen Kjell. Erik mangler
1 premie NM klasse 1, bortsett fra det har han vunnet
det som går an å vinne i Bergen og i Norge. I NBF har
Erik en rekke topplasseringer, her nevnes
1984: UM-mester
1992: MD-mester, 4 pl. NM
1994: MD-mester, 2 pl NM, 2 pl. SBU
1995: LD-mester, EM-mester, 3.pl NM
Stein Thorsen var Bergensmester i 1984 og
gruppemester i 2006. Stein er norgesmester og
kongepokalvinner i 1985 og i 1993 samt skandinavisk
mester i 1993.
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I 1988 som var første sesong i gullårene arrangerte vi
11 slipp for voksne duer fordelt over 8 helger frem til
den helgen fellesferien startet. I 1989 økte vi til 13 slipp,
i 1990 og 1991 til 14 slipp. I 1992 og 1993 økte vi til 16
slipp. I 1996 arrangerte vi 23 slipp frem til den helgen
fellesferien startet hvorav 12 av disse var åpen for
ungduer. Altså 35 innsetninger og resultatlister. Ja, det
tok litt av i disse årene, kanskje suksessen gikk oss til
hodet?
En del medlemmer i nord og spesielt Askøy
brevdueforening satset på korte slipp og la ned ett
omfattende treningsarbeide med mange treningsslipp,
dette arbeidet ga resultater. Jeg ønsker ikke å gå for
mye i detalj på dette punktet men nøyer meg med å
konkludere at både medlemmets duekleiv sin
beliggenhet og det arbeidet som legges ned i å
forberede
duene
på
konkurranse
herunder
trengingsarbeide har mye å si for resultatene. På 300
km og lengre avstander kommer duenes prestasjoner
mer til sin rett fremfor beliggenhet, vindretning og
treningsarbeide. De første årene ble dueslipp nesten
uten unntak gjennomført lørdag, det var sjeldent eller
aldri at dueslipp ble avlyst eller utsatt. Etter flere års
debatter ble det etablert en høyere aksept for utsettelse
og avlysning av dueslipp.
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Slippretning.
Det ble før 1995-sesongen fremmet ønske om noen få
slipp fra øst på slippeplanen som ett supplement til
slippeplanen fra sør. Det var mange som var skeptiske
til dette fordi brevduemiljøet i Bergen hadde vært delt i
ca. 20 år pga. ulike slipperetninger. Men flertallet var
positiv til initiativet som medførte at det ble noen ekstra
slipp fra øst i 1995 og i 1996. I 1997 ble det vedtatt delt
slippeplan med annenhver helg fra sør og fra øst. I 1998
ble det vedtatt slippeplan kun fra sør. På ungdueslippene 1998 valgte Os å gjennomføre sin egen
slippeplan fra øst. Det la derfor mye spenning knyttet til
generalforsamlingen høsten 1998. Jeg har ikke tilgang
til protokollen, men ut ifra egne notater vil jeg gi
følgende beskrivelse av hendelsesforløpet. Det forelå i
prinsippet 3 forslag vedr. slipperetning:
Sør, øst, delt.
Rapid hadde fremmet ett forslag som gikk ut på 1
slippeplan med slipp fra sør og øst annenhver helg
tilsvarende 1997 sesongen. De fleste medlemmene var
interessert i 1 slippeplan fra samme retning. Derfor ble
det enighet på generalforsamling om å stemme over sør
mot øst, Rapid sitt kompromissforslag ble ikke tatt
stilling til. Deretter måtte mindretallet starte opp igjen
gruppe 6. Av 80 stemmeberettigede medlemmer tilstede
stemte 41 øst og 39 sør.
Dermed ble gruppe 6 stiftet med følgende klubber/
foreninger:
Brevdueforeningen Norden, Brevdueklubben Vesta,
Bjørgvin Brevdueklubb, Brevdueklubben Duell,
Åsane og Omegn brevdueklubb, Nordhordland
Brevdueklubb sør, Arna og Fana Brevdueklubb.
Følgende brevdueklubber ble værende i gruppe 5:
Brevdueklubben Rapid,
Askøy Brevdueforening,
Brevdueklubben Ving, Os Brevdueklubb, Nordhordland
Brevdueklubb øst.
Med unntak av Os som ligger lengst sørøst i gruppen
betød delingen ikke en geografisk deling. Det medførte
at medlemmer i nordhordaland, Bergen, og Sotra var
fordelt i 2 ulike grupper og at 2 naboer kunne konkurrere
i hver sin gruppe.
2 Grupper i Bergen 1999 – 2009.
Mange medlemmer var skuffet over at gruppen ble delt
og at vi ikke klarte å bli enig om en forent løsning
innenfor 1 gruppe. Noen mente at det ville gå mange år
før vi igjen kunne samles, andre var mer optimistiske og
trodde på snarlig sammenslåing etter få år, andre
ønsket ikke å samle gruppene igjen i det hele tatt. Det
må fremheves at det var en lettelse og ny giv i begge
gruppene over at diskusjonen om slipperetning var lagt
død. På dette tidspunktet var gruppe 5 og 6 Norges 2
største grupper så det sportslige var tross alt godt
ivaretatt. Begge gruppene kjøpte hver sin spesialbygde
tilhenger med 16 spesialbygde korger som ble brukt
mye til slipp og treninger. De første årene ble det høye
dueantallet på slipp opprettholdt men etter hvert falt
både medlemstallet og dueantallet på slippene.

I oppsummeringen under vises utviklingen på sendte
duer i noen utvalgte år:
1998: 10800 (siste året 1 gruppe)
2000: 10700 (andre året etter deling)
2004: 7500
2011: 2000 (hittil siste sesong)
De første årene ble dueantallet opprettholdt men etter
2004 har antall duer sendt på slipp falt dramatisk.
Rovfuglplagen må ta en god del av den skylden men en
skal ikke undervurdere det faktum at ett duemiljø delt i 2
grupper kan være uheldig.

Havslipp fra gamle dager.
Gruppe 6 har i perioden fra 1999 til 2009 organisert
import av fòr. Jeg vil her trekke frem at dette var ett
samlende punkt på kaien i mange år hvor alle Bergens
duefuter møttes på tvers av grupper/foreninger og
hadde da et mer eller mindre fast møtepunkt hver andre
måned. I den forbindelse så vil jeg trekke frem Asbjørn
Fortun, Egil Johnsen og Terje Olsen som trofaste slitere
som alltid gjorde en solid jobb hver gang vi losset. Flere
andre bidro selvfølgelig også, men disse tre har vel
egentlig aldri fått den anerkjennelsen de fortjener for
den jobben de la ned.
Team Hansa C/O Odd Westre og Svein Arne
Rosendahl dominerte gruppe 6 og toppet dette med
gruppemester i 1999 og i 2001. De vant og følgende
NM-titler i perioden:
1999: KD, EM, Årets sprinter og årets hunn.
2001: EM, Årets sprinter og årets hunn.
Winston Van Der Pol dominerte først i gruppe 5 og
senere i gruppe 6. Winston ble gruppemester i gruppe 5
i år 2000 og i gruppe 6 i år 2002 og 2003.
Jonny Heimark Olsen er mester i gruppe 5 i 2002, 2003,
2004 og 2009. Spesielt de første årene hadde han
ekstremt gode resultater. Gruppemester 3 år på rad og
4 ganger totalt er unikt, det er kun Erik Tufte som har
klart det tidligere.
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Audun Larsen er en mann å regne med når premier skal
deles ut. I 2000 er han gruppemester i kompaniskap
med Åge Hellevik. I tillegg er Audun gruppemester i
2004 og 2007. Følgende plasseringer til NM:
1999: Årets hann.
2004: Årets hann.

I 2011 er det 39 aktive medlemmer i de 3 Bergensgruppene fordelt på 11 i gruppe 5, 20 i gruppe 6 og 8 i
gruppe 17. Målt mot toppåret i 1992 der vi på det meste
hadde 136 medlemmer som deltok på samme slipp.

Årene fra 2005 eskalerer problemene med rovfugl, noe
som medfører at flere medlemmer slutter med duer eller
reduserer antallet duer på slaget. Både gruppe 5 og
gruppe 6 sliter så mye at de ikke klarer å gjennomføre
en slippeplan etter NBF sine krav (til og med 600 km).
Nye slippesteder prøves ut og nye slipperetninger.

Sydruten:
Vedavågen, Haugesund, Langevåg, Sveio, Stavanger,
Klepp, Vigrestad. Egersund, Farsund, Mandal, Lista.
Lindesnes, Marnardal, Kristiansand. Fredrikshavn.
Thisted, Heltborg. Randers, Ålborg, Århus, Kolding,
Holstebro, Viborg, Esbjerg, Tønder. Padborg,
Bagenkop, Cuxhaven, Kiel. Frankfurt.

I gruppe 6 kommer det opp en diskusjon vedr. slippeplan der noen medlemmer med Gjert Hole i spissen
ønsker å prøve ut havslipp. Det er delte meninger om
dette bør gjøres i grupperegi eller i privatregi. I 2005 blir
det arrangert en rekke treninger i havet med 3 slipp fra
200 km og slipp fra Shetland. 200 km går veldig bra
sammenlignet med gruppe 6 sine resultater mens en
sliter fra Shetland. Frode Jacobsen, «Ving BF» vinner
slippet fra Shetland med en ungdue som får navnet
«Queen Victoria», Kristian Henriksen, «Askøy BF» blir
nummer 2 med en 2 år gammel hann som får navnet
«Shetlandskongen». Etter 2009 sesongen er det
enighet i gruppe 6 at den beste løsningen er at de som
ønsker å prøve ut havslipp går ut og starter en egen
gruppe og det resulterer i at gruppe 17 blir stiftet.

Slippesteder for Bergensduene gjennom tidene:

Nordruten:
Rutle, Værlandet, Florø, Fosnavåg, Ålesund,
Kristiansund. Trondheim, Rørvik, Bodø, Måløy.
Øst-nordøst
Dyranut, Fagerheim. Forsetsætra. Geilo, Gol. Nesbyen,
Roa. Oslo. Kløfta, Kongsvinger. Karlstad. Karlskoga.
Ørebro, Ludvika, Sundsvall, Stockholm. Kornsjø.
Tønsberg. Roros. Tynset. Arboga. Majavatn,
Ørnskjøldsvik, Mora. Snasa, Sveg, Stoa. Østby.
Fredrikshavn, Bolstadøyri, Bulken. Voss, Hamlagrø,
Leknessundet, Maurset, Geiteryggen .
Ingen skal si at Bergenserne ikke går nye veier!
Hastighetsrekorder i Bergen:

3 grupper i Bergen 2010-2011.
Gruppe 5 prøver ut Rutle 100 km og Florø 200 km fra
nord og får akseptable hjemkomster derfra.
Gruppe 6 har sine korte slipp fra Gauksheim (50 km) og
de arrangerer også noen få slipp fra havet i 2011 og det
gikk såpass bra at det er stemning for å prøve dette
videre.
Gruppe 17 klarer i både 2010 og i 2011 å arrangere en
del havslipp som bekrefter tendensen fra prøveslippene
i 2005 at dette fungerer bedre enn tilsvarende avstander
over land. Lengste gjennomførte slipp er Ekofisk 400 km
med Raymond kalleklev som vinner.
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100 km:
Sven Hetlevik, 1 juni 1996 fra Haugesund med
2149 mpm,
200 km:
Asbjørn Gullaksen, 25 juni 1994 fra Vigrestad med
1868 mpm,
300 km:
Gjert Hole, 7 juni 1997 fra Kristiansand med
1780 mpm,
600 km:
Frode Jacobsen, 25 juni 1994 fra Kolding med
1724 mpm.
800 km:
Olav Sandal, 24 juni 1978 fra Hamburg med
1148 mpm.
1200 km:
Svein Veland, 4 august 1973 sluppet kl 1530. Vinner fra
Frankfurt 9 august kl. 1645.
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Brevdueforeninger i Bergen:
Bergens Brevdueforening 1914 (opphørt)
Brevdueforeningen Norden 1917
Bergen Dueklubb 1919 (opphørt)
Brevdueklubben Colomba 1923 (opphørt)
Brevdueklubben Rapid 1947
Brevdueklubben Duell 1956 (opphørt)
Bergen Brevdueklubb 1960 (opphørt)
Brevdueklubben Vesta 1966
Askøy Brevdueforening 1966
Brevdueklubben Ving 1968
Fana Brevdueklubb 1970 (opphørt)
Brevdueklubben Tempo 1972 (opphørt)
Bjørgvin Brevdueklubb 1975
Brevdueklubben Duell 1978
Åsane og Omegn brevdueklubb 1981
Os Brevdueklubb 1982
Nordhordaland Brevdueklubb 1983
Arna og Fana Brevdueklubb 1994

har vært president i NBF. Thomas Meyer, Kurt Schultz
og nåværende president Frode Brakstad.
Skandinavisk mester (SBU):
Stein Thorsen, «Askøy BF» i 1993 som den første
nordmann.
Som repr. til (FCI) brevdue-olympiade har følgende
deltatt for NBF:
1971 Bruxelles, Helge Andre Fjelltun og Svein O.Vinnes
1973 Dusseldorf, Svein O. Vinnes og Erik Abrahamsen
1975 Budapest, Helge A. Fjelltun og Svein O. Vinnes
1991 Verona, Hans-Ulrik Jensen

Gjennom de siste 40 år har bergensere hatt forskjellige
tillitsverv innenfor Norges Brevdueforbund.
Redaktør for tidsskriftet:
1967 - 1971+2000 Helge A. Fjelltun, «Ving»
1972 - John G. Lunde, «Askøy»
1973 - 1975 Svein O. Vinnes og Arne/Fløisand, «Vesta»
1990 - 1993 Geir Theodorsen, «Vesta»
1994 - 1996 Svein Arne Rosendahl, «Arna og Fana»
2011 - Kristian Henriksen, «Askøy»
Autoriserte dommere i NBFs dommerklubb:
Helge Andre Fjelltun, Kjell Bynes og Hans-Ulrik Jensen,
alle fra «Duell». Gunnar Hatlelid fra «Os». Tidligere har
også Arne Fløisand og Arne Olsen vært med som
stiftere av Dommerklubben. Helge Andre Fjelltun har
vært kasserer i en årrekke og har vært dommer siden
1968.
NBF’s avlsslag:
Har vært bestyrt av flere forskjellige i Bergens brevdueverden, Med Olav Sandal fra 1968, og senere har både
Stein Thorsen, Hans Lyssand, Geir Lyssand, Os
Brevdueklubb v/Gunnar Hatlelid, Svein Eriksen og
Eldbjørn Søviknes gjort sin tørn for avlsslaget.
NBF hovedstyre:
Hans-Ulrik Jensen har i flere år vært Bergens talsmann.
Andre som har Som materialforvalter og hjelpekasserer
har også Kåre Christiansen gjort en kjempejobb. Hans
Lyssand, Ragnar Lyssand, Jonny Olsen og Gjert Hole.
Det bør og nevnes at det er 3 bergensere i eksil som
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Hedersmedaljer NBF
1983-2011
1983: Gunnar Hansen, Oslo BK og Per-Kristian Hansen, Fredrikstad BF.
1984: Oddvar Sundling, ND Drammen og Jan Rungholm, Danmark.
1985: Ikke tildelt.
1986: Odd Lystad, Fredrikstad BF og Stein Thorsen, Askøy BF.
1987: Ikke tildelt.
1988: Bjørn Corneliussen, Oslo BK, Kjell Pretorius og Kjell Ellefsen, BBK .
1989: Arvid Myreng, Tønsberg BK
1990: Ikke tildelt
1991: Ikke tildelt
1992. Ikke tildelt.
1993: Steinar Thowsen, Tønsberg, Hans Ulrik Jensen, Bergen, Ingvar Kluge, Jæren og Bjørn Rasmussen, Oslo BK.
1994: Jan Magnussen, Tønsberg,
1995: Nils Gundersen, Tønsberg og Rolf Tisjø Hansen, Larvik BF.
1996: Ikke tildelt
1997: Jan Johansen, Ragnar Jørgensen, Per Erik Olsen, Fredrikstad og Per Syverud, Eiker BK.
1998: Bjarne Karlstad, Moss BK, Carl Otto Melzer, Oslo BK, Kjell Schau, Larvik BF og Ronald Jensen, Larvik BF.
1999: Torleif Asheim, Jæren BF og Rune Berg Haugesund BF. Svein Mons Jacobsen, Bergen
2000: Hans Lyssand, Os BK.
2001: Ingar Åhlander, ND Drammen og Herlof G. Herlofsen, B F Lyn, Kristiansand.
2002: Gustav Tollefsen og Gunner Fjeldså, Jæren BK. Viggo Elofsson, Sverige.
2003: Nils Arild Martinsen, BF Speed.
2004: Ikke tildelt.
2005: Ole Gjermudsen, Fredrikstad BF, Roger Olsen Moss BF og Tormod Fjellheim, Rolvsøy BF.
2006: Roy Inge Johnsen, Arna og Fana BF og Alf B. Knutsen, Rapid BF.
2007: Karin Lindberg og Tom Corneliussen, Oslo BK, Marit Småriseth og Morten Støen, Mjøsen BF.
2008: Geir E. Birkeland, Arendal og Grimstad BF og Jan Olav Thrana, BF Lyn.
2009: Kurt Schultz, Haugesund BF, Ragnar Lyssand, Os BK, Øystein Knive, Larvik BF og Sven B.R.Hansen, DK.
2010: Jarluf Lomeland, Jæren BF og Jonny Heimark Olsen, Os BK.
2011: Knut Austreim, Haugesund BF.

4

Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 99 – nummer 1 – 2012 100 års Jubileumsnummer

Norsk brevduesport
brevduesport i fremtiden
Tekst: Frode Brakstad, president NBF.
-På oppfordring vil jeg prøve å si noen ord om norsk
brevduesport i årene som ligger foran oss. Det er
imidlertid med stor ydmykhet jeg påtar meg en slik
oppgave. For folk har prøvd å spå om fremtiden før,
med varierende hell. Spesielt har det vært vanskelig å
spå om fremtidens teknologi, se bare disse
spådommene:
«Alt som kan bli oppfunnet har blitt oppfunnet».
Charles H. Duell, en tjenestemann ved det amerikanske
patentkontoret, 1899.
«Dette viruset er en pusekatt».
Dr. Peter Duesberg, molekylærbiologi professor ved UC
Berkeley, på HIV, 1988.
«Hesten er kommet for å bli, men bilen er bare en
døgnflue».
Presidenten for Michigan Savings Bank rådgivning
Henry Fords advokat om ikke å investere i Ford Motor
Co, 1903.
«Det er ingen grunn til at noen skulle ønske seg en
datamaskin i hjemmet sitt».
Ken Olson, president, styreformann og grunnlegger av
Digital Equipment Corp (DEC), produsent av big
business stormaskiner, argumentere mot PC i 1977.
-Så med disse skivebom i mente, så kaster jeg meg ut i
oppgaven.
Jeg tror at mye av utviklingen fremover i norsk
brevduesport er bestemt hva rammevilkår som er felles
for samfunnet for øvrig, dvs. (i) Klimaendringer, (ii)
Teknologi og (iii) Internasjonalisering.
Når det gjelder klimaendring så spås det mer nedbør og
mer ekstremt vær. Av dette kan vi forvente tøffere slipp
og jevnt over helt andre utfordringer enn hva dagens
duer opplever. Dette kan igjen gi seg utslag på at den
«type» duer som kreves blir en annen enn den vi
baserer oss på. Kanskje er det typiske «vitesse» duer
en sagablott på en 100 kilometer noen tiår frem i tid?
Under klimaendringer så vil jeg også trekke inn rovfugl,
mildere vær og en økende bestand. Igjen ser vi at dette
påvirker duens lynne og egenskaper. Hjemme hos meg
selv så ser jeg at på de tolv årene som er gått siden
mine duer første gang opplevde å bli jaget av
vandrefalk, så er reaksjonsmønsteret totalt endret. For
tolv år siden satt duene som forsteinet rundt omkring på
naboenes hustak og i trær i nabolaget et helt døgn etter

at de var jaget, dernest så kom de inn en etter en dagen
etter. I dag oppfører de seg helt annerledes. Når
vandrefalken jager dem så flyr det i tett flokk lavt over
bakken, samtidig som de søker ned mot huset og hagen
hvor dueslaget står. Og er jeg ute i hagen, så flyr de
typisk rundt meg i små lave sirkler. Med andre ord, idag
jobber de og bruker hodet for å slippe unna. Det har
altså vært en positiv utvikling i duenes reaksjonsmønstre på de tolv årene som har gått. Jeg velger å tro
at duene tilpasser seg falkeproblematikken i den grad at
selv om falken skulle jage og ta noen eksemplarer
under slipp, så vil fremtidens norske due holde «hodet
kaldt» og komme seg hjem til slaget.
Teknologien har allerede gjort sitt inntog i vår sport. På
alle klubbhus står det i dag en computer, og i mange
forbund i det store utland er det computere på alle slag
for rask innrapportering og resultatliste tilgjengelig på
internett. Vi har allerede all teknologi på plass for å
sende registrering av duene elektronisk til mobil som
SMS eller til en server. Ja, teknologien er allerede slik at
såvell resultatlister som krysninger kan automatisk
overføres fra slagets sensorer til en server som kan
gjører tilgjengelig for alle medlemmer på web. Nå er det
slik at teknologien selvsagt utvikler seg i forkant av at
den tas i bruk, og det er opp til oss selv hvor rask vi skal
være med å få på plass det vi syns er viktigst. Personlig
må jeg si at tanken om en rask og sikker overføring fra
alle medlemmers sensorer til en felles server tilgjengelig
på web nær sagt i det øyeblikket duene registreres er
tiltrekkende.
På nettet finner vi også omtaler av GPS på størrelse
med en minnepinn som festes i en sele på duene, og
hvor GPS'en kan leses inn i en computer etter
hjemkomst. Slik kan en lese nøyaktig av duens reiserute
fra oppslippssted til slaget, ikke bare i koordinatsystemet
men også i høyde. Dette er altså tilgjengelig teknologi
idag, og en slik GPS koster ca. 280-200 €, og er å få
kjøpt via internett. Da er det nærliggende å tenke seg at
det om noen tiår er plassert GPS i duens chip, som kan
leses av på en computer under selve slippet. Slik kan en
under slippet følge med hvor i flokken ens egne duer
har posisjonert seg… OK… nå er det slik at spådommer
om fremtiden ofte blir morsomme, særlig når det handler
om teknologi. Og minst like spennende som dagens
spådommer om fremtiden er dagens kunnskaper om
gårsdagens spådommer om fremtiden. Vi har ofte tatt
feil om fremtiden, særlig om teknologiutvikling, men vi
har gjerne tatt feil på veldig interessante måter. Måter
som i etterpåklokskapens klare lys sier enda mer om
den tiden spådommen ble laget i enn om fremtiden.
Noen kaller denne læren om hvordan fremtiden så ut i
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fortiden for retrofuturisme.
Men noen ganger kommer det spådommer om
fremtiden som treffer forbausende godt, som serien med
reklamevideoer fra AT&T i 1993 der Tom Selleck hjelper
oss se inn i fremtiden. I en av disse videoene påstår Mr.
Selleck at vi engang i fremtiden vil kunne sende en
telefax til hvem du vil fra badestranden! Reklamefilmprodusentene traff med andre ord på det grunnleggende, dvs. at vi kan sende data via trådløse nett
over alt. Men fordi mobiltelefoner i 1993 var svært enkle
og bare til å snakke i, og e-post og web knapt var i bruk,
og i hvert fall ikke trådløst, var det telefax som var den
kjente teknologien man tok utgangspunkt i når man
skulle beskrive den videre utviklingen.
Det er nok ganske typisk at det er lettere å se for seg
hvordan den fysiske infrastrukturen kan utvikle seg et
par tiår fram i tid, enn å se for seg hva vi skal bruke den
til, hvilken programvare vi vil bruke og hvilke tjenester
folk vi benytte seg av. Så at GPS'en ligger i chip'en på
duens ring kan godt være en feil spådom. Men at vi kan
følge våre duer til enhver tid gjennom slippet, det tror
jeg blir en realitet. Videre tror jeg at tidsskrift og
elektroniske media (web idag) vil smelte mer og mer
sammen. Kanskje alle våre medlemmer om et par tiår
har en elektronisk bok (iPad eller liknende), hvor bladet
kommer ukentlig i form av en nedlastning fra en server...
i farger ?

det allerede slik at alle styremøter foregår på Skype.
Dvs, hvert styremedlemmer sitter hjemme og møtes
hyppigere uten en kostnad for forbundet. Tiden kan
brukes mer effektivt på saker, istedenfor at det meste av
tiden går bort i reiser. Jeg tror at en slik utvikling vil
komme også i regi av SBU og FCI, selv om jeg velger å
melde pass på det å stå omfang og timing på en slik
utvikling.
De muligheter internasjonalisering og teknologi gir for
vår sport er formidable. Oppi alle muligheter som åpner
seg, så er det heldigvis noe som er fast og uforandret...
og det er gleden med sporten, gleden med brevduene,
og se nye unger vokse opp, se avkom i nye
kombinasjoner, følge med formutviklingen på vårparten,
vente på duene når hjemkomsten nærmer seg og sitte
seg ut i hagen og se på duene som flyver rundt på den
blå himmel. Min sikreste spådom er at denne gleden
ikke forandrer seg, og så får tiden vise hva endringer i
klima,
teknologi
og
den
kontinuerlige
internasjonaliseringen vil bringe!

Internasjonalisering er en prosess som gjør verden
mindre og kommunikasjon stadig raskere. Jeg ser at
internettauksjoner på engelsk gjør at våre medlemmer
enkelt kan skaffe seg duer av ypperste klasse fra alle
kanter av verden. Videre gjør internet seg til en stadig
bedre logistikk og bedre transport muligheter mht. til å få
slike kjøp hjem. Tilsvarende, gjør bedre og bedre
oversettelsesprogram det mulig å kommunisere med
brevdueentusiaster over hele kloden på alle forskjellige
språk. Dette åpner fantastisk muligheter for vår sport,
såvel kunnskap, artikler, auksjoner og mere blir
allemannseie. Videre gjør denne internasjonaliseringer
det langt lettere for våre norske medlemmer å delta på
One-Loft-Race arrangement over hele verden, samt å
følge med på resultater underveis.
NBF som organisasjon vil helt sikkert endre seg og
tilpasse seg de rammevilkår som gjelder for
internasjonalisering, klimaendringer og teknologi. Vi ser
allerede en tendens til flere og mindre grupper for å
skreddersy slipperuter hvor rovfuglproblematikken
søkes minimert. En slik utvikling setter ennå større krav
til samarbeid mellom de mindre gruppene for å holde
transportkostnader nede, og så får heller oppslipperne
være separate dersom dette kan hjelpe til for å bedre
hjemkomst. Rask utvikling i teknologi og internasjonalisering vil garantert også påvirke forbundets
organisering, raske slipprapporter, flatere organisasjon
og hvor det blir hyppigere møter og samlinger såvel i
innland som internasjonal. Hva med virtuelle
konferanser og møter hvor våre medlemmer møtes på
Skype og liknende fra sine respektive hjem..? I dag er
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