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Erik Walter Johansen med sin Grand Prix hann.
Hannen var utstilt i gruppevinner-klassen. 

Den skjønne blå hann har ringnummer: NORGE-04-10231
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Hva mer kan en nyutnevnt 

redaktør be om? 

 
I januar opplevde undertegnede en fantastisk 
helg i Oslo, der brevduevenner fra ulike steder 
i Norge samlet seg til årets store 
sammenkomst for brevdueinteresserte 
mennesker. For undertegnede er det femte 
gang jeg er med på en slik nasjonal 
brevduehelg, og for meg ser jeg viktigheten for 
et slikt arrangement sterkere og sterkere for 
hvert år som går. De sosiale bånd som bindes 
mellom brevdueinteresserte fra hele Norge, 
gjør oss flinkere til å samarbeide i mer formelle 
sammenhenger. 

 
 
Norges Brevdueforbund – stiftet 1912: 
President:   
Tom Corneliussen (tlf:22642280) 
Skogvollveien 29 
0580 Oslo 
E-post: tom.corneliussen@brevduesport.no 
Sekretær: 
Per Kristian Hansen (tlf: 69320818) 
Lundheim allé 2 
1636 Gamle Fredrikstad 
E-post: perkhans@start.no 
Kasserer: 
Torleif Asheim (tlf: 51662235) 
Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes 
E-post: torleif.asheim@lyse.no 
PR-leder og fremlysningskontakt: 
Jonny Heimark Olsen (tlf: 56308242) 
Skippervikveien 90 
5218 Nordstrøno 
E-post: jonny.olsen@hjemme.no 
Styremedlem og materialforvalter: 
Kurt Schultz (tlf: 52713068) 
Fjellmyrveien 13 
5500 Haugesund 
E-post: kurt.schultz@chello.no 
Norges Brevdueforbunds kontonummer: 
Bankgiro: 2400.30.07002 
Postgiro: 0530.236 1624 

Jeg er sikker på at de sosiale bånd vi knytter 
styrker oss i behandling av saker som av og til 
står i veien for vår kjære hobby og sport. 
 
Dette ble kraftig understreket av ordförande i 
det svenske brevdueforbund, han sa at han 
etter å ha vært tilstede på vårt årsmøte kunne 
komme med følgende påstand: NBF har en 
unik møtekultur, som preges av konstruktivitet 
og evnen til å lytte til hverandre. Slike 
komplimenter skal NBF etter min mening ta til 
seg, og bygge videre på. 
 
For min egen del fikk jeg opplevelser og 
utfordringer som jeg føler vil være til nytte for 
meg i min gjerning som redaktør for dette 
historierike tidsskriftet. Personlige 
henvendelser og utfordringer vil jeg alltid prøve 
å ta imot på en positiv måte. Jeg vet hvor viktig 
tidsskriftet er for våre medlemmer. Jeg skal 
gjøre mitt beste for å imøtekomme de ønsker 
våre medlemmer til en hver tid vil ha i 
forbindelse med dette. 
 
Redaktør, Lars Corneliussen. 
 
 
 
 
 
Norges Brevdueforbunds internettside: 

www.brevduesport.no 
Redaktør: Eric Spydevold 
 
Norges Brevdueforbund Tidsskrift 
”Brevduesport”: 
Redaktør: Lars Corneliussen (tlf: 95879298) 
E-post: lars.corneliussen@brevduesport.no 
Trykkeri: Otto Stenersen Trykkeri 
 
Norges Brevdueforbunds dommerklubb: 
Formann: Jan Inge Våge (tlf: 52829060) 
Sekretær: Kjell Ellefsen (tlf: 22270825) 
Kasserer: Hans Ulrik Jensen (tlf:55264733) 
Kontonummer: 9521.55.42824 
 
Norges Brevdueforbunds valgkomité: 
Formann: Arvid Myreng 
Jan Inge Våge 
Ragnar Jørgensen 
Eivind Aasland(vara) 
Jan Helge Evensen(vara) 
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Vi 
gratulerer 
med 
geburtsdagen! 
 
 
 

 
75 år 
Jan Johansen, Fredrikstad BF, 1.januar 
 
70 år 
Karin Lindberg, Oslo BK, 16.februar 
Kåre Skofteby, Speed BF, 28.februar 
 
65 år 
Knut Åge Gramstad, Jæren BF, 14.januar 
 
50 år 
Åge Røssland, Sunnhordaland BF, 2.februar 
 
40 år 
Erik Gustavsen, BF Norden, 25.januar 
Terje Aaberg, Ving BK, 13.februar 
 

 
 
 

Utgivelsesplan og tidsfrist for 
innlevering av tidsskriftet 
”Brevduesport” 2007. 
 
• Nummer 1:  Tidsfrist: 1. februar. 
  I postkassene: 20. februar. 
• Nummer 2: Tidsfrist: 1. mars. 
  I postkassene: 20. mars. 
• Nummer 3: Ringliste (NBF-tidsfrist) 
  I postkassene: 1. april. 
• Nummer 4: Tidsfrist: 1. april. 
  I postkassene: 20. april 
• Nummer 5: Tidsfrist: 1. mai. 
  I postkassen: 20. mai. 
• Nummer 6: Tidsfrist: 1. august. 
  I postkassene: 20. august 
• Nummer 7: Tidsfrist: 1. september. 

I postkassene: 20. september. 
• Nummer 8: Resultater 2007 (NBF-tidsfrist) 
  I postkassene: 20. oktober. 
• Nummer 9: Tidsfrist: 1. november. 

I postkassene: 20. november. 
• Nummer 10: Tidsfrist: 1. desember. 

I postkassene: 20. desember. 
 
 

Annonsepriser i Norges 
Brevdueforbunds tidsskrift 
”Brevduesport” 2007: 
 
1/1 side: 2000,- NOK 
1/2 side: 1000,- NOK 
1/4 side:  750,- NOK 
1/8 side:  450,- NOK 
Støtteannonse: 150,- NOK 
Etterlysning av brevdue: 10,- 
NOK 
 

Abonnementspris: 
 
1 år: 200 kroner. 
Gratis ved medlemskap i NBF. 
 
Innbetalinger: 
Annonser og etterlysninger skal innbetales 
forskuddsvis til NBF’s kasserer Torleif Asheim på en 
av følgende kontonummer: 
 
Bankgiro: 2400.30.07002 
Postgiro: 0530.236 1624 
 
 
 
 
 

Innhold ”Brevduesport”  
nummer 1 2007 
 
• Side 1:   

Forside (Bildet er et bilde av Erik Walter 
Johansen, Speed BF, med sin Grand Prix–due) 

• Side 2: Lederartikkel / NBF-formalia. 
• Side 3: Gratulasjoner og informasjon fra 

tidsskriftet. 
• Side 4: Presidentens spalte. 
• Side 5: NBFs landsutstilling 2007. 
• Side 6: NBFs årsfest og årsmøte 
• Side 7: Moral og passivitet 
• Side 8: Arvid Myreng, champion gruppe 2 
• Side 9: Arvid Myreng, champion gruppe 2 
• Side 10: Hans Petterson, skandinavisk mester 
• Side 11: Hans Petterson, skandinavisk mester 
• Side 12: Årsberetning NBF 2006 
• Side 13: Årsberetning NBF 2006 
• Side 14: Regnskap NBF 2006 
• Side 15: Info fra NBF 
• Side 16: Info fra NBF 
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ET GODT NYTT ÅR TIL ALLE 
BREVDUEVENNER. 
 
Så er vi godt i gang med et nytt og spennende 
brevdueår. Forhåpentlig kan vi komme tilbake 
til en normal sesong igjen, etter en dessverre 
noe problematisk fjorårssesong når det gjelder 
våre kappflygninger med duene. Alle husker 
vel meget godt hvor usikkert det hele var før 
sesongen 2006 kunne starte noe forsinket. La 
oss bare håpe at vi slipper det samme 
problemet i år, angående H5N1 virus i Europa, 
som kan ødelegge for våre planer. 
 
De enkelte gruppers kappflygningsplaner ble jo 
presentert på vårt formannsmøte i oktober. En 
del nye tanker og ideer ble jo som vanlig her 
drøftet. Jeg må bare håpe at alle vil få realisert 
sine beste løsninger. Slik at alle grupper kan 
være med å konkurrere om NBF`s premier. 

 
Den milde høst og forvinter har preget 
værsituasjonen så langt. Nå i januar måned 
har man imidlertid på Østlandet fått mer kulde 
og snø, mer som normalt. Enkelte medlemmer 
er jo i gang med vinteravl. Jeg håper at dette 
vil gå greit uten noen problemer. 
 
Årets årsmøte ble avholdt i Oslo i regi av gr.1 
ved OBK, BBK og NBF. 
Linne hotell var vert for både sosial aften og 
auksjon av flotte duer på fredag. Likeledes 
årsmøte og festaften med premieutdeling på 
lørdag. Og ikke minst landsutstilling med 
bedømmelse på lørdag og premieutdeling på 
søndag. En vellykket bytur med besøk på 
nasjonalgalleriet samt lunsj på Grand café satt 
også en ekstra spiss på arrangementet for de 
som ikke var involvert i møter og utstilling. 
NBF hadde invitert både den svenske og 
danske formannen til deltagelse på vår årsfest. 
Både Hans Petterson med fru Ann og Erik 
Dybdahl med fru Kirsten deltok i vårt 
arrangement tre dager til ende. De ga alle 
uttrykk for at de hadde noen flotte og 
opplevelsesrike dager i Oslo. 

 
For første gang hadde jeg glede av å 
representere NBF i en brevdueolympiade. Det 
var Belgia, nærmere bestemt i Oostende, som 
hadde ansvaret for arrangementet i 2007. 
Dette er et meget stort arrangement med 
viktige og gode møter i FCI-regi. Internasjonal 
brevdueutstilling, produktmesser og mange 
andre nyheter ble presentert. Det er så mye 
som skjer så en kan ikke nå alt i løpet av alle 
dagene en er tilstede. Sammen med vår 
sekretær Per Kristian Hansen og vår nye 
redaktør Lars Corneliussen returnerte vi tilbake 
til Norge med mange flotte inntrykk, nye 
bekjentskaper og enda flere brevduevenner fra 
store deler av verden. 
Angående redaktørjobben for vårt tidskrift vil 
jeg rette en stor takk til Geir Erling Birkeland, 
som har skjøttet dette betydningsfulle verv i tre 
år på en særdeles fin måte. Mange takk for en 
flott jobb Geir Erling! 
Vi må nå se fram til en god vår og sommer for 
både duer og medlemmer av alle våre klubber. 
 
Jeg håper at vi kan sende våre ungduer til VM 
og SBU konkurranser igjen, slik at vi her kan 
bekrefte og kopiere våre tidligere prestasjoner.  
Jeg vil ønske alle til lykke med den kommende 
sesong, og håper at alle vil lykkes i sine 
bestrebelser for å oppnå gode prestasjoner 
med sine duer. 

 
Med sportslig hilsen Tom Corneliussen, 
president i NBF.
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NBF LANDSUTSTILLING 2007 
 
Oslo og Bekkelaget Brevdueklubb, Gruppe 1 av 
NBF, arrangerte den 19. – 21. januar NBF sin 
årlige landsutstilling. Dette arrangementet hadde 
i 2006 blitt avlyst på grunn av restriksjonene 
rundt den aviære influensaen. Det var derfor 
med stor glede man kunne ta i mot brevduer til 
utstilling i Lørenhallen i Oslo. 
Tekst: Lars Corneliussen, Snorre Lindberg og 
Marianne Walente. 
Foto: Lars Corneliussen 
Utstillingsansvarlig Kjell Ellefsen har vært med i 
gamet før, og utstillingshallen bar da også preg av 
dette. Gode og luftig lokaler, og ryddig organisering. 
Resultatene presenteres under med følgende 
innhold: Plassering, duens ringnummer, navn på 
eier, eier er medlem i gruppe, duens poeng. 
 
Klasse 2A: SPORT. (med tilleggspoeng) 
1. 04-17513 Waaler & Helgesen(gr. 7)= 96,400 
2. 05-10301 Waaler & Helgesen(gr.7) = 95,750 
3. 04-1670 Asle Brekke (gr.4) = 95,450 
Klasse 2U: SPORT. (med tilleggspoeng) 
1. 04-17844 Snorre & Marianne(gr. 1)= 94,350 
2. 02-15767 K & J Lindberg(gr. 1) = 93,000 
 
Klasse 3A: Ettårige hanner 
1. 05-12245 Knut Austerheim(gr. 9) :94 
2. 05-10317 Waaler & Helgesen(gr. 7) :93,75 
3. 05-785 Grethe&Steinar Thowsen(gr.2):93,75 
Gruppelagskonkurranse klasse 3A 
1. Gruppe: 7, 466,75 Poeng 
2. Gruppe: 1, 464 Poeng 
3: Gruppe: 2, 463,75 Poeng 
 
Klasse 3U: Ettårige hunner 
1. 05-17011 Kjell Ellefsen(gr.1)= 94,00 
2. 05-10289 Waaler&Helgesen(gr.7) = 93,75 
3. 05-16987 Kjell Ellefsen(gr.1) = 93,5: 
Gruppelagskonkurranse Klasse 3U 
1. Gruppe: 1, 467 Poeng 
2. Gruppe: 7, 464,75 Poeng 
 
NBFs Ærespremie. Sammenlagt hann og hunn  
Frode Brakstad: A:06-15094(94)U:06-15095(94,25) 

 
Klasse 6A: Essduer, hanner 
1. 04-10231 B & E.W Johansen (gr. 7) = 94,25 
2. 04-8243 Stein Thorsen (gr. 6) = 93,25 
3. 99-9852 Marit Småriseth (gr. 4) = 93,25 
 

Grand Prix 2007 : 
04-10231 B & E.W Johansen, Speed BF (gr. 7) 

 
Klasse 6U: Essduer, hunner 
1. 00-6069 Snorre Lindberg (gr.1) = 93,25 
2. 03-0270 Kai Jørgensen (gr. 4) = 92,5 
Klasse 4A: Unge hanner  
1. 06-1785 Grethe&Steinar Thowsen(gr. 2) = 94,25 
2. 06-1785 Grethe&Steinar Thowsen(gr.2) = 94,25 
3. 05-9855 J & T Fjellheim (gr.7) = 94,00 
4. 06-10225 Waaler & Helgesen (gr. 7) = 94,00 
5. 06-14099 Lars Birkeland (gr. 14) = 94,00 
6. 06-15094 Frode Brakstad (gr. 16) = 94,00 
Foreningslagskonkurranse klasse 4A 
1 Rolvsøy 467,75 
2 NDDrammen 466,5 
2 Sunhordaland 466,5 
4 Telemark 466,25 
5 Askøy 465,75 
5 Haugesund 465,75 
5 Tønsberg 465,75 
 
Klasse 4U: Unge hunner 
1. 06-15095 Frode Brakstad (gr. 16) = 94,25 
2. 06-243 Yngvar Røstad (gr. 2) = 93,75 
3. 06-8032 Grethe&Steinar Thowsen(gr. 2) = 93,5 
4. 06-12201 Knut Austerheim (gr. 9) = 93,25 
5. 06-666 Snorre & Marianne (gr. 1) = 93,25 
6. 06-439 Alf Andresen (gr. 1) = 93,25 
Foreningslagskonkurranse klasse 4U 
1 Rolvsøy 464,25 
2 Telemark 464,25 
3 Oslo BK 464,25 
4 Tønsberg 464 
5 Haugesund 463,5 
 
Klasse 5A: Unge hanner, nybegynnere 
1. 06-12247 Inger Lise Austerheim(gr. 9) = 94 
2. 06-00341 Knut Albech (gr. 1) = 93,75 
3. 06-00314 Hilde Albech (gr. 1) = 93,5 
Klasse 5U: Unge hunner, nybegynnere 
1. 06-0012 Anton De Leon (gr.1) = 93,75 
Klasse 7A: 
1. 04-9930 Arne Knudsen (gr. 7) = 94 
2. 05-17007 Kjell Ellefsen (gr. 1) = 93,75 
3. 05-10318 Waaler & Helgesen (gr. 7) = 93,75 
Klasse 7U: 
1. 04-16144 Frode Brakstad (gr. 16) = 93,25 
2. 05-17499 Snorre & Marianne (gr. 1) = 93 
3. 02-19550 Kai Jørgensen (gr. 4) = 92,75 
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NBF ÅRSMØTE, ÅRSFEST OG 
NASJONAL AUKSJON 2007 
 
Folk kom fra fjern og nær for å feire vår kjære 
hobby i det årlige nasjonale arrangementet også 
i 2007. De deltagende gjester ble nok en gang 
minnet om hvor viktig dette er for å styrke 
båndene i vår forholdsvis lille brevduenasjon. 
Denne gangen var det Oslo som var vertskapsby 
Tekst og foto: Lars Corneliussen 
 
Kveldskos og auksjon 
Hotellet arrangementet fant sted ved denne gang 
var Linne Hotell, et hotell i forstads-Oslo med 
nærhet til utstillingslokaler og Oslo sentrum. Etter at 
utstillingsduer var levert på fredags ettermiddag, var 
det innsjekking på hotellet, kveldsmåltid og auksjon 
som sto på programmet for de fleste. Til auksjonen 
hadde gruppe 1 skaffet til veie brevduer av ypperste 
internasjonal standard. Dette mye takket være 
importør Tom Arne Skofterød og gruppe 1 formann 
Snorre Lindberg. Disse hadde gjennom belgiske 
Patrick Philippens kommet i kontakt med flere 
belgiske og hollandske toppslag som bidro med 
duer til auksjonen. Da auksjonarius Lars 
Corneliussen slo klubben i bordet for siste gang, 
satt det mange stolte nye eiere igjen, og en fornøyd 
gruppe 1 kasserer. 
 
Årsmøte og bytur 
På lørdags formiddagen var det tre ting på 
programmet: Bedømmelse av utstillingsduer, tur til 
byen med besøk av Nasjonalgalleriet og Grand café 
og selvfølgelig NBFs årsmøte. Dommerne uttrykte 
tilfredshet med at bedømmelsen fikk gå fredlig for 
seg uten innblanding fra utenforstående. 
Utstillingslokalene ble nemlig ikke åpnet før 
søndagen. Turen til byen med alle ”brevduekonene” 
ble et vellykket alternativ for de som ikke var 
beskjeftiget med annet. Turen ble ledet av Marit 
Corneliussen, og flere av deltagerne uttalte at dette 
var en flott og samlende tur. Hva årsmøtet angår ble 
det i etterkant kommentert at tonen på er utover det 
vanlig hyggelig, og innlegg preges av mennesker 
som er flinke til å ordlegge seg. Man skulle tro og 
håpe at et velfungerende og ressurssterkt årsmøtet 
kommer alle medlemmer til gode. 
 
Årsfesten 
Dressen og finstasen skulle på lørdagskvelden. Ca. 
80 gjester var samlet til en herlig treretters middag. 
Under middagen skal det, som det seg hør og bør, 
også holdes taler og deles ut hedersbevisninger. 
Det hele ble ledet av toastmasteren Kjell Sterner fra 
gruppe 1, som sammen med levende musikk ledet 
festdeltakerne gjennom aftenen. Det ble også plass 
til tre sanger, og selvfølgelig Kjell Ellefsens 
tradisjonsrike due-hurra. Både den svenske og 
danske presidenten var tilstede, og holdt begge 
taler som viste at de hadde stor respekt for arbeidet 
som nedlegges av våre medlemmer og 
forbundsstyre. Den norske presidenten mottok 
gaver fra Sverige og Danmark som tegn på dette. 
Damenes tale ble holdt av Frode Brakstad fra 
Telemark BK, mens Stein Thorsen fra Askøy BK 
takket for maten.  

Hedersbevisninger og dans 
Når det gjelder hedersbevisninger tilfalt disse for 
første gang i NBFs historie til, ikke bare en, men to 
kvinner, nemlig Karin Lindberg, Oslo Brevdueklubb 
og Marit Småriseth, Solungen BK. Morten Støen i 
gruppe 4 mottok også hedersbevisning etter forslag 
fra NBFs styre. Vår president Tom Corneliussen 
mottok også hedersbevisning etter forslag fra sin 
forening OBK. Selvfølgelig mottok også 
norgesmesterne Erik Waaler og Anette Helgesen 
trofeet som beviser tittelen, nemlig hans majestet 
kongens pokal. Kvelden ble avsluttet med dans og 
hyggelig prat ut i de små timer. Vi sees til neste år i 
Kristiansand.

 
Norgesmesterne mottar premier. 

 
Auksjonarius sammen med Patrick Philippens. 

 
Hedersmedaljør Marit Småriseth med en av sine 
essduer. 
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OM MORAL OG PASSIVITET 
Gruppe 1 har nettopp avsluttet sitt arrangement 
av NBF`s  årsmøte, fest, bytur for damene, 
auksjon og landsutstilling som vi er stolte av. 
Arrangementet krevde stor innsats i 
forberedelser og ikke minst i de dagene da 
arrangementene ble avviklet. 
 
Tekst: Kjell Ellefsen, gruppe 1 
Foto: Lars Corneliussen 
 
Går man inn på enkelte aktiviteter, så fikk man en 
auksjon av toppduer fra oppdrettere utenlands som 
man sjelden har i Norge. Omtalen og 
presentasjonen av duene ved vår venn Phillippens 
imponerte. Gruppe 1 ville også sponse ”dameturen” 
til byen som ble vellykket. 
Det ble heller ikke spart på krona når det gjaldt 
utstillingen i Hasle-Lørens nye idrettshall. Både 
dommere og gjester roste plassering av bur og gode 
lysforhold. Premiering med graverte vinglass og 
krystall fra Magnor glassverk falt i smak. Fine 
oppsett fra våre forleverandører, et smykkesalg og 
kaffeteria la en fin ramme om det hele. 

 
Kjell Ellefsen, Bekkelaget BK og gruppe 1. 
 
Målsettingen og våre bestrebelser for å markere 
brevduesporten på Østlandet med mange 
toppflygere og gode duer slo dessverre feil. Enkelte 
grupper stilte ikke med en eneste due. Det samme 
gjaldt enkelte medlemmer. Det verste var at 
medlemmer i nærområdene heller ikke unte gruppe 
1 et besøk. 
 
Det er en kjensgjerning at medlemsantallet i de 
fleste grupper går ned og at det prates og kritiseres 
mye i alle retninger om forhold som kan gjøres 
annerledes. Jeg tror det er viktig at alle går i seg 
selv og spør hva de selv bidrar med. Passivitet og å 
unnlate og møte opp er det verste du kan gjøre. 
Med en slik holdning og moral dreper du alt initiativ 
og er med på å bryte ned din hobby. Et spørsmål 
som det er naturlig å reise blir: Hva blir resultatet 
neste gang? 
 

CHAMPION I GRUPPE 2 2007– 
ARVID MYRENG 
 
- Far spikret et stolpeslag til broren min, Alfred 
da vi var guttunger, sier Arvid. Slik begynte det. 
Jeg var vel 13 år omtrent. Først var jeg ikke 
særlig interessert. Fugler hadde aldri opptatt 
meg. Jeg pleide å erte Alfred med at jeg kom til å 
slippe dem ut eller slå dem i hjel. 
Tekst og foto: John Langemyhr 
 
Arvid sitter i godstolen og forteller om hobbyen sin 
og minnes de første årene. Etter hvert ble Arvid 
”fanget” allikevel. Det virket jo spennende. Han 
kjøpte seg inn hos broren. I begynnelsen var det 
moro bare å ha dem. De første duene var fargerike, 
mye hvitt, for det var pent. I nabolaget var det også 
en fire-fem andre gutter som drev med duer, og det 
virket nok inn på interessen. Det ble et miljø av det. 
En av guttene var Steinar Thowsen. 
Det hele utviklet seg fort i retning av rene brevduer 
og konkurranser. Et stort forbilde for guttene var 
Gustav Pettersen. Han hadde slaget sitt rett ved 
Presterød skole, der Arvid gikk. I timene kunne han 
følge duene til Gustav gjennom klasseromsvinduet. 
Etter skoletid syklet guttene ut til slaget til Gustav og 
ventet på at han skulle komme.  
Stolpeslaget ble erstattet av et ordentlig slag. 
Farfaren bygde for brødrene et på to kvadratmeter. 
De første duene fikk de fra Gustav Pettersen og 
Johan Jansen. I 1964 vant de for første gang. Det 
var fra Majavatn, 800 km. Brødrene hadde ikke 
stemplingsur selv, men måtte sykle opp til 
nærmeste duemann, Franken, for han hadde det. 
Vinneren var ei lita blå ho, Arvid husker det godt. 
Arvid har drevet med duer uten opphold fra starten. 
Senere kom to brødre Myreng til med, Rune og 
Jakken. Nå var de fire. Etter som brødrene dro i 
militæret eller tok utdannelse, var det alltid en bror 
hjemme som kunne holde på med sporten. 

 
Arvid utenfor dueslaget 
 
I 1978 kjøpte Arvid hus på Brekke noen kilometer 
nord for Tønsberg. Nå var det ikke lenger brødrene 
Myreng, men Arvid Myreng alene. Her bygget han 
dueslag og konkurrerte med ungduer den første 
sommeren. Arvid hadde fløyet duene sine naturlig i 
alle år, men på slutten av 80-tallet ville han prøve 
enkemannssystemet. Ønsket om å vinne premier i 
forbundet var drivkraften. Dessuten lå det i tida, 
mange prøvde seg nettopp på dette. Slaget ble 
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derfor bygget med dette for øyet, slik at mulighetene 
var der. At det medførte mye arbeid og at man ble 
mer bundet gjorde at man nølte med å sette i gang. 
Enkehannene må luftes og trenes separat fra de 
naturlige. Ganske fort opplevde Arvid bedre 
resultater. Det ble et løft og mer interessant å drive 
sporten. 

 
Rødternet hann. Eier: Arvid Myreng. 
Hvordan får han det til? 
Arvid gjør ikke noe spesielt, sier han. Det er tusen 
måter å gjøre det bra med duer på. Godt stell er 
viktig. Arvid skraper slaget hver dag og er nøye med 
rensligheten. Han har derfor glatte gulv. Enhver 
brevduemann må finne ut hva som passer for han. 
Følg opp det du har bestemt, ikke gjør endringer for 
ofte og vær tålmodig. Ikke minst gjelder det for avl. 
Ha et par sammen i to til tre år og hold ut. Hvis det 
ikke gir bra resultat, parer du om. 
Arvid har også et avlsslag. For å holde oversikt må 
man ikke ha for mange avlssduer, opp mot åtte par 
er greit. Det kan fort bli for mange. For å få prøvd 
avkommet, trekkes fire unger fra hvert par. Disse blir 
med i konkurransene på seinsommeren. Noen er 
nøye med å avle kun fra avlsslaget. Det gjør ikke 
Arvid. Det er like viktig å avle på gode flygere. 
Derfor setter han på unger fra de beste 
enkehannene også. Det er viktig å se potensialet for 
en framtid på avlsslaget for gode enkehanner.  Jeg 
har ikke vært flink nok til å stoppe gode flygere, 
innrømmer Arvid. 
Når duene har unger, forer han dem ekstra i 
reirboksene. 
Duene hos Arvid blir skilt seint – desember/januar. 
De blir satt sammen andre helga i mars. Dette er en 
spennende tid. Det er moro å se hvordan avkommet 
blir.  Ungene settes inn på ungdueslaget så snart de 
er store nok. Her får de fred og ro og det er letter å 
ha kontroll på dem. Ungene blir dessuten foret 
annerledes enn de voksne. 
1. mai begynner treningen. Det blir en åtte-ti korte 
turer før det første slippet. Det blir aldri lenger en til 
Holmestrand. For en del år siden opplevde Arvid å 
miste mange duer på en treningstur. Han skulle 
starte trening med ungene og slapp alle sammen på 
en gang (40-50 stk). Tre-fire voksne var med i hver 
kurv for å hjelpe ungene med å finne hjem. Duene 
satt i kurvene en halv time før de ble sluppet, rolige 

og fine. Alt var greit. Da Arvid kom hjem, var det 
ikke kommet en eneste unge. De voksne kom slitne 
og fæle hjem seint på ettermiddagen, bar et par 
unger kom innen kvelden. Alt i alt mistet han over 
30 unger. Arvid har ingen forklaring på dette. Etter 
denne hendelsen slippes bar en kurv av gangen. 
 
Duer som står over en helg, trenes lett. Arvid er 
tilhenger av et kort slipp hver helg. Det holder duene 
i vigør og er spesielt viktig for enkehannene. På 
denne måten kan duene forberedes og bygges opp 
mot langdistanseslippene. Duer som for eksempel 
skal delta på et 600-km slipp, bør ha et kortslipp uka 
før. En får brukt flere av duene sine på den måten. 
Et allsidig slipprogram er tingen. 
Ungene trenes første gang rundt St. Hans. Arvid er 
veldig forsiktig. Det er voksne duer med i kurvene 
og han lar duene få roe seg en god stund før de 
slippes. Han prøver å få til ca ti treninger før 
slippene begynner. Arvid har tro på masse trening 
med ungene. Ellers tar han ungeflygningene mest 
som trening og forberedelse til voksenslippene året 
etter. Men det er jo moro å være med og hvis det 
går bra, er det ekstra stas. 
 
Utover høsten er det en rolig tid. Ungene utvikler 
seg stadig og vokser seg til. Arvid sorterer ikke hardt 
i løpet av sommeren, men venter til ungene er 
ferdigfelt. Ekstriør og avstamning er avgjørende i 
sorteringsarbeidet. Resultater på ungdueslippene 
har liten betydning. Det er først som voksne de viser 
hva det bor i dem. Duene stenges inne for 
sesongen i løpet av oktober. 

 
Ternskjæret hann. Eier: Arvid Myreng 
 
Arvid Myreng har betydd mye for norsk 
brevduesport, ikke bare i Tønsberg brevdueklubb, 
men også nasjonalt og i Skandinavisk 
sammenheng. Han har hatt en rekke verv opp 
gjennom årene. I syv år var han formann i Tønsberg 
brevdueklubb. Det var på 70- tallet. Nå er han 
kasserer i klubben og har vært det de siste ti årene. 
På 70 – tallet var han også kasserer i gruppe 2 og 
formann i kontrollkomiteen. Her fikk han inn alle 
resultatene fra foreningene i gruppa og med dem 
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klokkeremser. På grunnlag av dette laget han 
resultatlister på spritstensiler. Det var en stor jobb 
den gangen. Utviklingen mot dagens 
registreringssystemer har vært formidabel.  
I 1978 kom Arvid med i NBF som styremedlem, 
senere kasserer og til sist som president. Han gikk 
av i 2002. Det ble nesten 20 år til sammen. Han har 
også vært norsk representant på 10 
brevdueolympiader, fra 1985-2005. Det startet i 
Portugal, og sist han var med var det også i det 
landet. 
Det har vært moro å være med på å forme norsk 
brevduesport, sier Arvid. Jeg har truffet mange fine 
mennesker og fått gode kontakter med både 
utenlandske og norske brevduefolk, ikke minst 
gjennom SBU. Dette ville jeg ikke vært foruten. Jeg 
har brukt mye tid og fått mye igjen, legger han til. 
 
Hvordan ser du på framtiden, Arvid? 
Jeg er pessimistisk! Det har blitt vanskelig på alle 
måter å drive med duer. Vi blir stadig færre 
medlemmer og de blir eldre. Det er vanskelig å få 
de unge med. Plagen med rovfuglen er det verste. 
Ellers er Arvid bekymret over alle restriksjoner som 
det blir stadig flere av. Fugleinfluensaen viste hvor 
sårbare vi er. Stadig færre medlemmer fører også til 
større kostnader.  

 
Mørkternet hann. Eier: Arvid Myreng 
I fjor var haukeplagen ille. Den tok mange. - Jeg 
måtte fly rundt å passe på duene hver dag, sier 
Arvid. Sporten tar jeg på alvor, og nå opplevde jeg 
at arbeidsgrunnlaget var i ferd med å bli ødelagt, 
utbryter Arvid oppgitt. I løpet av våren mistet jeg 30 
duer. Heldigvis ble ingen av enkehannene tatt, og 
det var dem som sørget for mesterskapet. 
 
Resultatnummeret av tidsskriftet viser hvor dyktig 
Arvid er som brevduemann. I flere år har han hevdet 
seg som en av landets beste brevduemenn. I 2006 
slo han alle i Tønsberg og ble mester- gratulerer! 
Arvid har aldri kjøpt en kostbar due, verken på 
auksjon eller her hjemme. Opp gjennom årene har 
han kjøpt duer fra mange hold, og det kunne nevnes 
flere navn. Allikevel vil han nevne; Herlof Herlofsen, 
Dan Kristiansen og Viggo Elofsson. Duer fra disse 
karene er vel det som har betydd mest. 

SBU-tittel til Hans i Mölndal 
Året er 1951. I Göteborg springer noen gutter på 
pigge ben opp i fjellsiden. Det er der dueslagene 
er. I guttenes tanker finnes en nyfikenhet på 
brevduer. En av guttene er Hans Pettersson, da 
tolv år gammel. Det er nå en livslang interesse 
for brevduer grunnlegges. 
Tekst og foto: Åke P, Svenske tidsskriftet 
Oversettelse: Lars Corneliussen 
 
Hans forteller: ” På et ett kvadratmeter stort dueslag 
startet vi med fyra duer. Etter hvert ble det til at 
konkurrere nysgjerrigheten og hengivenheten for 
brevduvesporten vokste seg sterkere. Stien førte 
ofte til Harry Matzen, i daværende Norra BK, 
betraktet som en lite sur gubbe, men oss gutter tok 
han vel hånd om. Av han lærte vi grunnreglene for 
brevduesporten som jeg har hatt nytte av i alle år. 
Ibland lurer jeg på hvordan han sto ut med våre 
utallige besøk og en aldri tom flod av spørsmål. 
Det ble også til å konkurrere, og en del priser ble 
fløyet til slaget. I slutten av 60-tallet var det tid for et 
opphold med brevduene, men før det fikk jeg også 
tid til å være formann for Göteborgsdistriktet.” 

 
 
Tilbakekomsten 
Hans slapp aldri kontakten med brevduesporten og 
1983 var det på tide med omstart. Naturligvis i 
Mölndal, en klubb han vært tro mot i alle år. Snart 
nok var han der, på innsettingen med sine duer. 
Etter hvert har Hans flydd riktig så bra med ett flertal 
klubbmesterskap og er alltid å regne med når 
topplaseringene skal fordeles i distriktet. Et 
distriktsmesterskap finnes også i premiesamlingen. 
Sesongen 2006 flyr Hans hjem klass 1 i SBU. 
 
Duene 
Besetningen har et stort innslag av Jansenduer. 
Lengst tilbake finner man en Jansenhann fra 
Natural, og en hunn fra Viggo Elofsson som utgjør 
stamduene på slaget. Avkommet etter disse har blitt 
krysset med Jansenduer fra Andreas Andresen i 
Skärbäck. Jansenblod fins også fra Andre 
Roodhooft. Etter en hann fra Ove Andersson i par 
med en hunn fra Frank Elst har det kommet flere 
toppduer. Jansenduene går bra på alle distanser, 
mens Frank Elst-duene er typiske kortdistanseduer 
og alt for hete for lenge distanser.  
Hans har ca. femten par for avl som pares om vært 
år. Bare enkelte par som har vist at de kan gi noe 
ekstra får fortsetta som avlspar. Motivet for dette er 
at han, til dels vil prøve så mange kombinasjoner 
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som mulig. Nya innslag prøves i avlsarbeidet, men 
med stor forsiktighet. Det avles på de nye duene i to 
år, hvilket gir muligheten for å teste to generasjoner. 
Har avkommet ikke bidratt til å høyne kvaliteten tas 
innslaget bort. Duene pares i midten av februar og 
40 unger tas frem i hovedsak fra avlsduene. 
 
Konkurranse 
Hans flyr enke og i hovedsak med hannene. 
Sesongen startes opp med tjue hanner som får 
mate opp en unge før sesongen. Etter ti dager på 
andra kulls egg, fjernes egg og hunner, og da 
gjenstår drøyt en uke til konkurransestart. Før 
sesongen trenes ti ganger fra en opp til fem mil. 
Alltid i flyretningen da Hans mener det er viktig at 
duene lærer seg å kjenne nærområdet før 
innflygning till slaget. Når sesongen har startet 
opphører treningen. Duene er ute en time på 
morgenen, respektive kvelden, med innflygningen 
stengt. Duene flagges ikke, etter noen uker skal 
flylysten innfinne seg om alt er i orden på slaget. 

 
Form och motivation 
Hans fortsetter: ”Formen avspeiles i duens 
oppførsel, men tegn på dette er naturligvis også litt 
individuelt. En due i toppform lar gjerne maisen 
være. En due som er aktiv og flyr opp og ned fra 
redeboksen og liksom stusser fram er også et 
sikkert kort. En bløt og silkemyk fjærdrakt og en 
brystmuskel som er rosafarget er også et bra tegn 
på form. Ett slag med mye dun har duene i form.” 
Hans er nøye med å iaktta duenes oppførsel og er 
på vakt overfor de minste avvikelser. En due som 
ikke er i beste form bør væra igjen på slaget og 
kommer aldri i gang på en lengre flygning. 
Det som mange ganger avgjør prestasjonen er 
duens motivasjon. Hans fortsetter: ”På 
innsettingsdagen slippes hunnene inn til hannene 
og mens jeg tar en kopp kaffe, kommer duene till ro 
i boksen. Da er det på tide å kurve duene. Det er 
viktig at hannen fins i redeskålen og lokker på 
hunnen. Er det tvert om så er det en hunn som har 
tatt hannens rolle i hunnslaget. Hannen blir da  
undrende og knapt nok motivert. Fins det en ledig 
boks så åpnes denne noen dager før innsettingen. 
Den hannen som har erobret boksen vil garantert fly 
til topps. Det er i det hele tatt viktig med variasjoner 
under sesongen for å holde duene motiverte. En 
ekstra sitteplass å kjempe om holder. Om en hann 
mister formen kan årsaken ofte finnes hos hunnes 
oppførsel. En grunnleggende erfaring er at en due 
uten selvtillit aldri flyr helt i topp.” 

Fôr 
Duene får en fôrmengde tilsvarende en matskjed to 
ganger per dag. Alltid i fôr trau på gulvet. Diettfôr 
brukes mye på innsettingsdagen og ved 
hjemkomsten, da det er rikt på fettholdig frø. På de 
lengre flygningene dominerer den vanlige 
enkeblandningen. Tilskudd av vitaminer, hvitløkolje 
og ølgjær gis i forhold til skjemaet. Grit och picksten 
fins alltid på slaget. Før sesongen blir det en kur 
mot gul knopp og coccidiose. 
 
Toppduer 
Selv om flere duer flyr bra så er det framfor alt to 
duer som har bidratt til SBU-tittelen. S07-03-072 er 
slagets absolutte toppdue med mengder av bra 
resultater over flere år. På SBU-flygningene var 
plasseringene 17/770 duvor fra Arboga, 7/423 duer 
fra Duvberg, 14/194 duer fra Strömsund og 2/254 
duer fra Östersund. S 00-02-127 er en halvbror til 
072, ble 68/770 fra Arboga, 14/423 fra Duvberg og 
8/254 fra Östersund. 
 
Tips till nybegynnere 
Hans tips til nybegynnere er å se etter noen som flyr 
bra. Hent duer fra et par slag og sørg for at du har 
en bra relasjon til eieren, så att du kan komma 
tilbake med spørsmål og kompletteringer. Begynn 
med ungduer og lytt til erfarne medlemmer. Starta 
gjerne på det naturlige systemet. Ta det med ro og 
ha tålmodighet. Ikke ha for høy målsetting i 
gruppens konkurranser, men begynn med å 
konkurrere internt med duene på slaget. For høy 
målsetting kan gi tilbakeslag og påvirke interessen. 
Spør og les. Da har du sikkert fått en bra start og 
skapt en plattform å bygge videre på. 
 
Til sist 
Foruten å fly sine duer bra er Hans en av de 
”toppflygare” som også bidrar med et stort arbeid på 
det organisatoriske plan, i alt fra klubb till forbund.  
Før sesongen 2007 er sirkelen sluttet. Etter å ha 
flyttet rundt noen ganger er Hans tilbake på 
Mölndals koloniområde, der det hele en gang 
begynte. Med et nytt og flott slag, bygget i belgisk 
stil, finnes grunnforutsetningene for fortsatt 
fremgang. Duematerialet er intakt. Avlsmaterialet 
skarpere enn noensinne da 072 på grunn av 
flyttingen også finnes på avlsslaget. 
Dette utfylles med en dyktig og hengiven slagpasser 
gir gode forutsetninger for at ”toppduer” også i 
fortsettelsen kommer til å lande hos SBU-mästaren. 
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ÅRSBERETNING FOR NBF 2006 
 
Styre og stell. 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 for 2006-2007 President og Per-
Kristian Hansen sekretær i Skandinavisk 
Brevdueunion. 
Øystein Helgesen har vært NBFs 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 NBFs hjemmeside og 
utviklet sider for grupper og Forbund..  
NBF var representrert ved SBU-møtet i 
Brædstrup i Danmark den 3/2-06 ved Tom 
Corneliussen, Torleif Asheim og Kurt Schultz. Per-
Kristian Hansen møtte som SBU-sekretær og Jonny 
Heimark Olsen som observatør. Det ble vedtatt 
endringer i Unionens regnskapsår og i statuttene for 
Ungduelandskampen. Dessuten ble det vedtatt nye 
regler for godkjennelse i avvik på anmeldte 
slippavstander og nedre grense for junioralder ble 
tatt bort.  
En komitè på 3 medlemmer (Corneliussen, Petersen 
og Petterson) skulle arbeide for en felles nordisk 
dommersamling.  
NBFs 95. representantskapsmøte med festaften 
og landsutstilling  ble avholdt på Grand Hotel 
Terminus i Bergen i utmerket regi av Askøy 
Brevdueforening, gr.6.  
Roy Inge Johnsen og Alf B. Knusen i gr.6 fikk utdelt 
sine velfortjente hedersmedaljer for flott innsats 
gjennom flere år for brevduesportens fremme både 
lokalt og nasjonalt. 
Representantskapet:  Av vedtak som fikk 
konsekvenser for senere år er at 
Landsdelslippmesterskapene ble tatt bort. 
Ringlista skal heretter starte på gr.1 og følge 
deretter i gruppenummerrekkefølge.  
Saken om dopingreglement ble utsatt til 2007 for 
forhåndsdiskusjon på formannsmøte 2006.  
Det ble en rekke endringer i utstillingsreglementet 
etter erfaringer fra utstillingen i 2005.  
Styret og revisorer. Tom Corneliussen overtok 
Presidentvervet etter  Kurt Schultz som gikk tilbake 
som styremedlem og materialforvalter. Jonny 
Heimark Olsen overtok som PR-leder etter Tom 
Arne Skofterød. For øvrig ble kasserer, sekretær og 
revisorer gjenvalgt.  
Landsutstillingen i 2006 måtte avlyses da det ikke 
ble gitt tillatelse til å avholde utstillingen i Bergen av 
det lokale Mattilsynet. 
Det har vært avholdt 4 styremøter og 
Formannsmøte i 2006.  
Styret har hatt en god fordeling av oppgavene og en 
god samarbeidsånd hvor alle har vært informert om 
fuglevirussituasjonen per e-mail. På formannsmøte 
var det enighet om at informasjonen fra NBF skulle 
gå til gruppene når resultater eller vedtak fra 
Mattilsynet forelå. Styret var enige om ikke å gå ut til 
medlemmene om våre innspill overfor 

Veterinærinstitutt og Mattilsyn, så lenge vi var i 
forhandlinger.  
NBF fikk tilbud om en ny type ringer, kombiringer, 
hvor man kunne innføre en elektronisk chip i 
fotringen. NBF har derfor bestilt combiringer til alle 
medlemmer i 2006 og vil heretter også ha 
eneretten på salg av elektroniske ringer (chips) til 
gruppene fra samme firma. NBF har fått en god 
økonomisk avtale med dette firmaet til 
økonomisk fordel for de aktive medlemmene.  
Essduepremiene fra VM i Santiago de 
Compostela til Martin Sævareid og Rune Berg 
ble av NBF-styret etterlyst hos den nye 
President i FCI og dernest hos den 
adminstrative sjef i FCI. Høsten 2006 førte NBFs 
klage til resultater. På et FCI-møte ble saken tatt 
opp og besluttet å tildele Martin Sævareid og 
Rune Berg h.h.v. 2 og 3 pr for VMs Essduer i 
2004. Premiene vil bli overrakt under 
brevdueolympiaden i 2007.  
NBFs Dommerklubb fikk avholdt gruppeutstillinger 
for gr.2 og 16 og hadde en vellykket 
dommersamling på Letohallen nord for 
Gardermoen. Det var selvfølgelig stor skuffelse etter 
samlingen, når det ikke ble utstillinger senere på 
vinteren. 
VM i Belgia 2006 måtte avlyses på grunn av 
fugleinfluensa. FCI har vedtatt at Belgia avholder 
VM i 2007 i stedet.  
SBU-landskampen i Randers i Danmark måtte 
også avlyses da NBF og SBF ikke fikk 
importtillatelse til Danmark. SBU har besluttet at 
Danmark istedet avholder landskampen i 2007 og 
som betyr at Norge avholder den i 2008 og 2009.  
Medlemstallet i 2006 er 464 og det er 30 mindre 
enn i 2005. Dette kan skyldes usikkerhet i 
forbindelse med fugleinfluensa.   
Økonomi. Færre medlemmer og mindre ringsalg 
har gitt en mindreinntekt på 9000 kr i forhold til 
budsjett.  Trykking av tidsskrift har kostet mindre 
men portoen har gått opp tilsvarende så tidsskriftet 
går nesten som budsjettert. Utgiftspostene oppveier 
hverandre stort sett slik at regnskapet viser et 
underskudd som er tilnærmet lik tapte inntekter på 
kontingent og ringsalg.  
PR for Brevduesporten. Vår nye PR-leder Jonny 
Heimark Olsen hadde et ambisiøst program for å få 
flere medlemmer og for å gi aktiv informasjon om 
brevduesporten. Vervekampanje gjennom tidsskrift 
og avtaler om PR-slag i Bergensområdet (Fana-
fjellet) og mye mye mer ble dessverre ødelagt av all 
den negative fokuseringen på fugleinfluensa på 
vårparten.                   Nye medlemmer via vår 
hjemmeside fikk bedre resultat, men foreløpig ikke 
så mange nye aktive. Mange ønsker å holde 
brevduer ”for moro skyld” og disse kan bli gode 
støttespillere i framtiden. Det er avhengig av aktiv 
oppfølging av de nærmeste gruppene når vi får 
interesserte via vår hjemmeside. Jonny arbeider 
med en ny enkel PR-folder for gratis utdeling som 
utarbeides på en videregående skoles medialinje og 
som vil være klar til våren. PR-leder har jobbet aktivt 
med sponsorer til vår WEB-side og annonser i vårt 
tidsskrift som vi snart vil se resultatene fra. Fortsatt 
må det være slik at PR må i praksis utøves i de 
enkelte grupper og slik at PR-leder er en 
koordinator for denne virksomhet. At PR i gruppene 
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ikke har fungert  så godt i 2006 skyldes den 
negative fokuseringen på fugleinfluensa. Allikevel 
må nevnes at NBF gjennom gr.1 hadde et flott TV-
program på NRK i beste sendetid.  
Vår PR-leder har startet et viktig arbeid gjennom 
samarbeid med vår WEB-redaktør og gjennom 
tidsskriftet. Det kan gi mer stoff og bedre kontakt 
med egne medlemmer og andre fugleinteresserte.   
Arrangement til messer og slagbesøk i utlandet er 
god PR for aktive i sporten som kommer hjem med 
ny viten og nye bekjentskaper fra inn og utland. 
Gjennom våre gode VM-resultater og vår 
medlemmers gode personlige økonomi har vi blitt et 
godt marked både for duer og duerekvisita. Både 
styret i NBF og ledelsen i NBFs grupper har et 
ansvar for at brevduesporten gjøres kjent både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  
Våre hjemmesider legger til rette både for NBF og 
deres grupper. Det må benyttes mer slik at den 
økende internettbruken hos våre medlemmer kan 
utnyttes til rask informasjon.   
Norsk Tidsskrift for Brevduesport. Geir Erling 
Birkeland  har gjennomført sitt siste år som 
redaktør i 2006 med et innholdsrikt tidsskrift, med 
høy billedkvalitet, artikler om både lokale, 
Nasjonale og Skandinavisk Mester. Han har 
tilrettelagt videreføring av sitt flotte redaksjonsarbeid 
til etterfølgeren Lars Corneliussen som i tillegg vil ha 
nye elementer som skal gi tidsskriftet den utvikling 
og det innholdet som gjør sporten interessant for 
alle medlemmer i NBF. En stor takk til Geir Erling for 
innsatsen for norsk brevuesport. 
Redaktør for ringliste og resultatnummer, Eivind 
Aasland, har i sitt siste år fortsatt det 
rasjonelle arbeidet med mye stoff på liten plass som 
gjør disse innholdsrike numre rimelige. 
På samme måte en stor takk til Eivind som tidligere 
redaktør for tidsskrift og de siste år for ringliste og 
resultatnummer.  
WEB-redaktør Eric Spydevold har lagt til rette for 
et diskusjons og informasjons-Forum som blir rent 
for lite brukt av medlemmene og gruppene i 
NBF.Det er lagt til rette for egne internettadresser 
som NBF og det grupper må være med på å 
videreutvikle som informasjon både internt og 
eksternt for framtiden. Hvert styremeldem i NBF må 
benytte siden til info slik at både medlemmer og 
publikum blir oppdatert og får muligheten til  se 
brevduesporten som en positiv interesse med fugler 
med helt spesielle egenskaper.   
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 EU-direktivene la 
opp til.  
Det tok tid før NBF fikk svar på sine henvendelser 
av desember 2005. Den 28 februar fikk vi 
henvendelse fra Veterinærinstituttet som ba om 
nærmere opplysninger etter henvendelse både fra 
Veterinærinstituttets sjef og Mattilsynet. Etter et 
meget fruktbart samarbeid mellom vår kontaktmann 
på Veterinærinstituttet og NBF ble det fra 
Veterinærinstituttet utarbeidet et høringsdokument 
til Mattilsynet som var meget positivt for norsk 
brevduesport i forhold til de restriksjoner NBF til da 
var pålagt. Veterinærinstituttet la vekt på et vedtak i 

EU-kommisjonen av 20 desember 2005 hvor 
brevduer ikke lenger regnes som fjørfe og senere 
kom det et nytt vedtak i komiteen   for mat og 
dyrehelse (SCFCAH) av 8 mars 2006. som slo fast 
3 ting. 

a) Brevduer kan tillates å fly i nærheten av 
sine dueslag i den hensikt å øve og trene, 
forutsatt at duene fores og vannes 
innendørs. 

b) De ansvarlige myndigheter i et 
medlemsland kan basert på en 
risikoanalyse tillate brevduekappflyvninger 
på sitt område, når den epidemiologiske 
situasjon er vurdert i forhold til 
lokaliseringen av høyrisikoområder slik det 
er definert i planarbeidet i vedtak 
2005/734/EC. 

c) De ansvarlige myndigheter i et 
medlemsland kan basert på en 
risikoanalyse, tillate brevdueslipp som 
krysser landegrenser når de har gitt 
hverandre gjensidige forsikringer på at 
slippene ikke starter, krysser eller ender i 
høyrisikoområder slik det er definert i 
vedtak 2006/734/EC.  

Mattilsynet tok Veterinærinstituttets råd til 
etteretning og hvert regionale Mattilsyn ga tillatelse 
til friflyvning av brevduer rundt slaget. Først for 
vinterunger på Vestlandet og senere alle duer over 
hele landet. NBF trodde at vi skulle få en generell 
tillatelse for alle grupper både for friflyvning og 
øvelsesflyvning (kappflyvning), men Mattilsynet er 
organisert slik at det er det lokale eller regionale 
Mattilsynet som kan gi dispensasjoner. Her tok NBF 
ved sekretæren feil og derfor ble de enkelte 
grupper i ettertid bedt om å søke det 
lokale/regionale Mattilsynet om slike 
dispensasjoner. NBF sendte ut råd til gruppene om 
hva søknadene burde inneholde og viste til EU-
direktiver og avtaler med det sentrale Mattilsynet.  
NBFs veterinærkontakt Tom Corneliussen var på 
høringsmøte i Veterinærinstituttet og NBF fikk ros 
for sin informasjon om EU-direktiv som omhandlet 
brevduer og sine rutiner med merking, vaksinering 
og  sunt brevduehold.  
Veterinærinstituttet var på det tidspunkt 
skjeptisk til utenlandsflyvninger og når det ikke 
ble tillatt å slippe i Sverige av det svenske 
jordbruksverket i 2006 og Danmark ikke tillot egne 
flyvninger før 1 juli tok styret i NBF den beslutning 
på et tidligere tidspunkt at det kun ble 
innenlandsflyvninger i NBF i 2006. 
  Vår kontaktmann i Mattilsynet var hele tiden 
optimistisk til at vi også skulle få tillatelse til 
øvelsesflyvninger/kappflyvningen innen landets 
grenser uten at hver gruppe måtte søke. 
Da det ikke var mulig å delta fra noen i NBF-styret 
ble Snorre Lindberg bedt om å delta for NBF på 
høringsmøtet den 24 mai før forskriften skulle 
legges fram og der gjorde han en god jobb. Den 18 
mai skriver Mattilsynet til NBFv/Jonny Olsen. ” Det 
er alt som tyder på at vi temmelig snart, trolig innen 
1 juni har en forskrift som direkte gir tillatelse til 
både øvelses og konkurranseflyging, uten søknad, 
for brevduer. Vi holder høringsmøte den 
førstkommende onsdag. Vi bør kunne holde ut til 
da.” 
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Den 31 mai kom meldingen til NBF at fra 1 juni 
kunne alle NBFs grupper ha kappflyvninger for duer 
i Norge.  
 
Flysesongen 2006. 
2006 ble mye vanskeligere enn man skulle anta. I 
sum må det nok være ustabilt vær som er 
hovedårsaken til en vanskelig sesong for alle 
grupper. Hvilken betydning sene tillatelser fra 
Mattilsynet til å slippe ut våre duer og trene dem, er 
umulig å måle, men kan være en negativ faktor. Når 
vi først kunne trene duene satte det inn med dårlig 
vær i mai-måned på Østlandet som førte til mange 
avlyste treningsslipp. Solerupsjoner på noen enkelte 
datoer tidlig i mai fikk som resultat at sene 
hjemkomster satte formen tilbake på duene slik at 
flere slag måtte gi opp sesongen alt for tidlig. Det 
meldes om mer rovfugl enn tidligere over hele 
landet.  
Dette har ført til en vanskelig sesong for grupper i 
øst og vest, nord og sør.   
Resultatene 2006.  
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.  
Slaget eier A 04-17513 som ble SBUs og NBFs 
beste essdue og  Årets beste sprinter i NBF. Slaget 
har 1, 4, 5, 6, 12 og 13 plass i NBFs Essduer for 
Østland/Sørland i 2006.  
Som en meget god nr 2 av årets premievinnere 
er Marianne Valente og Snorre Lindberg fra Oslo 
Brevdueklubb gr.1. Slaget blir Langdistansemester 
i SBU og NBF. Blir 2 i NM og nr 3 i SBU-
mesterskapet. Slaget har en rekke gode 
plasseringer i de øvrige mesterskap og vant 
C.S.Pettersens Minnepremie for høyeste hastighet 
på slipp fra Korgen 700 km.   
Jarluf Lomeland, Jæren BF blir på nytt 
ungduemester og får nr 2, 3, 5 og 9 blant ungduene. 
I ungduederby tar han de 5 første plassene og 7 og 
8 plass. Jarluf har esshuer på Vestlandet som nr 2, 
3, 6, 8, 10 og 11 men ble slått av klubbkameraten 
Rolf T. Bolme i samme klasse.   
Jarluf har nr 5, 10 og 14 i esshanner i V/T. Han får 
første napp det ungarske forbunds premie fra VM i 
2005, for best sammenlagt resultat kl. 3 og 10.  
Jan Magnussen, Tønsberg BK blir nr 2 i 
Ungduemesterskapet og har nr 1, 7 og 8 i Årets 
Ungdue. 
Marit Småriseth blir nr 3 i NM, nr 3 i MD og nr 6 i 
LD. Hun har også 3 beste essdue i SBU.  
Kai Jørgensen blir nr 7 i NM, 4 i KD, 2 i MD og nr 7 
i LD. Altså jevnt gode resultatter for den gode VM-
toer fra 2005.  
Fra Vestlandet er det Vidar Mæland fra gr.9, 
Haugesund som tar opp konkurransen med 
Østlendingene med 8. pl i NM, 10. pl i KD, 10. pl i 
MD, 2. pl i ettåringsmesterskapet og 11. pl i LD. Han 
har 1. og 3. pl. esshanner og 5,7, og 9 pl esshuer i 
V/T.   
Det positive ved årets mesterskap er at vi har 
kvinner med i de 3 første plassene i NM og det 

fortsetter med Bjørg og Erik Walter Johansen på 7 
pl. Karin og Jan Lindberg på 15. pl. Og Jorun og 
Tormod Fjellheim på 27. pl.  
Det negative er at Danmark ikke kunne delta i SBU-
mesterskapene da de først fikk sine slipptillatelser i 
juli. Dårlig vær og rovfuglplage har ført til at flere 
grupper ikke har kunnet gjennomføre en normal 
sesong og oppfylt de krav som NBFs og SBUs 
premierinsplaner har.  
Framtidsutsikter. 
Det ser lysere ut for norsk brevduesport ved at det 
ikke er påvist H5N1-virus i Norge i løpet av 2006 
eller tidligere. Våre SBU-partnere har hatt viruset 
blant sjøfugl på Østersjøkysten, men ikke i løpet av 
høsten 2006. Myndighetene i Sverige og Danmark 
har derfor en mer positiv holdning til kappflyvninger 
over landegrensene enn på våren 2006. Det norske 
Mattilsynet melder om at i den nåværende situasjon 
og med de nåværende regler, vil det kunne gis 
tillatelser til utenlandsflyvninger i 2007, hvis det først 
gis tillatelser fra de land som duene skal slippes fra. 
Deretter vil det lokale Mattilsynet eventuelt gi den 
enkelte gruppe tillatelse til tilbakeføring av duer og 
materiell til Norge.  
Det er viktigere enn noensinne at vi overholder de 
krav som Mattilsynet og vår moderorganisasjon FCI 
pålegger oss. Styret i NBF vil til enhver tid holde seg 
oppdatert på krav som stilles og eventuelle nye 
direktiver fra EU eller forskrifter fra vårt Mattilsyn.  
Med god PR både nasjonalt og lokalt skulle 
sesongen 2007 gi inspirasjon til artikler og resultater 
både i  lokale og masjonale medier som i 2007 og 
årene som kommer kan gi ny oppblomstring av 
sporten vår. Brevduene med egenskaper som 
orienteringsevne og fargesyn i det ultrafiolette 
spektret, er unike. Deres motstandsdyktighet mot 
fugleinfluensaviruset vitner om ekstraordinære 
medfødte egenskaper som kan hjelpe oss i 
utøvelsen av vår sport.  Derfor bør vi både beundre 
og være med på videreutvikle disse egenskapene 
hos våre kjære brevduer gjennom trening og 
kappflyvninger.  Vær stolt over å være 
brevdueentusiast og fortell det til andre.    
Per-Kristian Hansen, Sekretær. 
 
INFO FRA NBF OG LARVIK BF 
 
NBF One loft-race 2007 – utgår i år 
 
Det ble på formannsmøte i høst, opplyst at Larvik 
Brevdue forening ville arrangere ” One Loft Race ” i 
2007. Dette blir det dessverre ikke noe av. Grunnen 
er at slaganlegget må fornyes. Fjordårets vinter med 
snø, har gjort at slaget er ubrukelig. Dette vil kreve 
mer dugnad enn forventet. Derfor velger vi å 
utsette ”One Loft” til 2008. 
 
Med hilsen arrangørene i Larvik BF 
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NBFs FRISTER OG MEDDELELSER 
FOR 2007 
 
Viktig for alle medlemmer i NBF. Spesielt 
gruppekasserer , gruppeformenn , sekretærer og 
andre tillitsvalge i grupper og foreninger.       

1. Kontingenten for 2007 er bestemt til kr 
435 for aktiv senior, kr 250 for passiv og 
220 kr for junior.  Ringer kr 6,- per ring.  

2. I fall 2 eller flere medlemmer inngår 
kompaniskap , kan hver av dem betale de 
gjeldende årsavgifter til forbund ,  gruppe 
og forening . Når det betales kun en 
kontingent , har man kun en stemme i 
forening og gruppe.  

3. For at NBF, gruppene og dermed de 
enkelte aktive medlemmer skal få så 
rimelig tilbud som mulig på  elekroniske 
chips for innføring i de nye nummerringen 
fra 2007 må forening/grupper i NBF angi et 
uforpliktende behov både for elektroniske 
chip for nr-ringen (kr 13 per stk til 
gruppene) og en vanlig elektronisk ring  (kr 
15 per stk. til gruppene)  NB: Vi vil ha en 
uforpliktende oversikt som grunnlag for en 
totalbestilling fra hovedleverandøren i NBF 
for 2007 og med et lager som kan nyttes 
også i årene framover.   

4. a) Medlemsliste og ringbestillingsliste for 
2008 sendes ut av kasserer i november 
2007.   For 2008 sendes 
rettelser/tilføyelser i  medlemsliste og antall 
ønskede ringer til hvert medlem påføres og 
sendes NBF v/Torleif Asheim , Østre 
Hellevn.43 , 4318 Sandnes  innen 1 
desember 2007.   Denne liste er 
grunnlaget for utsending av ringfordeling 
og innbetalingskrav sist i 2007 eller først i 
2008.                                                                                                                   
b) Se a) Som i år vil det bli sendt ut 
innbetalingskrav for medlemskontingent og 
ringer for 2008 sammen med 2008-
ringene. Foreninger bes innkreve dette på 
forskudd og overføre til gruppekasserer slik 
at gruppen samlet kan overføre dette til 
NBF for å få innløst ringene på posten. Er 
dette et økonomisk problem, ta kontakt 
med kasserer                                                                               
Dette overføres til  Postgiro 0807 553 2726  
eller Bankgiro 2400.30.07002.  

5.  Ferdigtrykte formularer for 
medlemskartoteket kan bestilles fra Kurt 
Schultz 

6. Endringer i adresser, utmeldelser ,  nye 
medlemmer og  endret medlemsstatus , 
sendes kasserer på ferdige formularer etter 
hvert som det er aktuelt. 
Foreningskasserer bes om å meddele 
fødselsdata for alle sine medlemmer for 
tidsskriftets personaliaspalte. 

7.  NB: Styret i forening og grupper sendes 
NBF innen 01.02.07 eller så fort nytt styre 
er valgt for det nye året. Det samme vil 
gjelde for 2007. Styremedlemmer eller 
andre tillitsvalgte i grupper og foreninger 
som har internettadresse påføres. Sendes 

NBF, Lundheim Allé 2, 1636 Gml. Fr.stad 
eller e-mail : perkhans@start.no  

8. Skjemaer for Paramyxovaksinering sendes 
ut fra NBF v/ Kurt Schultz , Fjellmyr 13 , 
5532 Haugesund  Husk samleskjema som 
skal sendes NBF ved fullført vaksinering.                                            
Medlemmer som ikke står på samleskjema 
kan ikke delta på gruppenes trenings og 
premieslipp og er utelukket fra  
utenlandsslippene.  Kontroll i forening og 
grupper forut for flyvninger vil kunne finne 
sted. Attest for at et slags duer er vaksinert 
mot paramyxovirus som skrives ut av 
distriktsveterinær, skal medfølge duene 
ved  grensepassering ved slipp i utlandet. 
Dette er et krav fra veterinærmyndigheter i 
oppslipplandet.    
                                                        
Nytt: Alle duer som skal på kappflyvning i 
Sverige i 2007 må ha attest på at de er 
vaksinert etter 1 mars 2007 etter de krav 
som Jordbruksvärket i Sverige stiller for å 
få innført duene til Sverige. Attesten for 
vaksineringen må ikke være eldre enn 6 
måneder og duene må være vaksinert 
senest 1 måned før grensepasseringen. 
          Sitat fra Svenska 
Jordbruksvärkets krav: ”Intyg skall 
uppvisas vid införseln att fåglarna är 
vaccinerade mot paramyxovirus typ 1 
infektion tidigast sex månader och senast 
en månad före införseltillfället. ”   

9.  5. Kombiringer som er bestilt for 2007 
koste kr 6.00,-  pr ring.                            
Etterbestilling sendes kasserer. Nye 
medlemmer kr 6.00  pr ring. Kr.12 per ring 
for andre etterbestillinger. Reserveringer 
sendes gruppene sammen med øvrige 
ringer. Usolgte reserveringer refunderes 
ved tilbakesending til kasserer innen 
30.09.07 .  

10.  Nye styrer  i foreninger og grupper og 
endringer i ringlisten etter 1/12-06 , sendes 
kasserer    innen 15 februar 2007. Husk 
ringlista skal også være en adresseliste for 
hele NBF. 

11. NB.NB. Søknad om alle oppslipp også 
treningsslipp på utenlandske stasjoner i 
2007 må være NBF ved sekretær ihende 
innen 7/2– 07.                                                
Søknadene må inneholde oppslippsted, 
oppslippdato, grensestasjon for 
transportpassering, ca antall duer, 
transportmåte, kontaktmann for oppslipp i 
gruppe og eventuelt på oppslippsted.    

12. Duer som skal delta på utstilling, i 
konkurranse eller treningsflyvning skal 
vaksineres mot   paramyxovirusinfeksjon 
og skal komme fra besetning der alle 
duene er vaksinert.             
                                            
Mattilsynet/Veterinærinstituttet  foreskriver 
til enhver tid bruken av slik vaksine. Hver 
forening og/eller gruppe har ansvar  for å  
ta kontakt med rekvirerende veterinær og  
sende inn vaksinasjonsskjema for hvert 
enkelt medlem til distriktsveterinæren for 
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området.     
   

13. Gjennomføring av vaksinering: 
a. Det er hvert enkelt medlem i NBF sitt ansvar å 

sørge for at duene han / hun  er i besittelse av, 
er vaksinert i.h.h.t Veterinærinstituttets forskrift. 

b. Vaksinering skal skje under rettledning og tilsyn 
av veterinær. 

c. Vaksinasjons-kontakt: Hver forening og gruppe 
skal ha oppnevnt en person som er ansvarlig 
for kontakt mot veterinær. Personen skal også 
utføre rapportering til veterinær, gruppe og NBF 
. (Samleskjema til NBF) 

d. Personer som utfører vaksinering skal være 
opplært av veterinær. 

e. Det skal bare brukes vaksine godkjent av 
Veterinærinstituttet. 

f. Ved bruk av NOBI-VAC skal det injiseres en 
dose på 0,25 ml pr. due 

g. Alle duer som skal på kappflyvning i Sverige i 
2007 må ha attest fra Distriksveterinær etter 1 
mars 2007 etter de krav som Jordbruksvärket i 
Sverige stiller for å få innført duene til Sverige. 
Attesten for vaksineringen må ikke være eldre 
enn 6 måneder og duene må være vaksinert 
senest 1 måned før grensepasseringen. 

h. Alle unger skal vaksineres første gang når de er 
i alderen 4 til 6 uker.  

i. Fra og med 2008 vaksineres alle voksne duer 
etter 1 mars hvert år. 

j. Unger født etter 15 juli vaksineres etter at de 4-
6 uker gamle. 

k. Unger født etter 15 juli vaksineres for annen 
gang sammen med de voksne duer etter 1. 
mars året etter. 

l. Vaksineringen  skal være utført senest 14 
dager før en due deltar på utstilling, i 
konkurranse eller treningsflyvning.  

m.   Samleskjema for alle duer som er vaksinert i 
2006 skal sendes NBF senest  sendes senest 
14 dager etter at vaksineringen har funnet sted. 
Samleskjema for ungduer sendes NBF hvert år  
senest 14 dager før første ungdueslipp i 
vedkommende gruppe tar til.  

13. Det er et ufraviklelig krav fra både norske og 
utenlandske veterinærmyndigheter at kun  
      duer fra slag hvor alle duene er vaksinert mot  
paramyxovirus kan delta.  
       Medlemmer , foreninger og grupper vil bli nektet 
slipp i utlandet når det ikke foreligger 
        vaksinasjonsattest. 
       Ved grensepassering må det forevises attest fra 
hver gruppe/forening på at duene er  
       vaksinert mot paramyxo. Attesten fåes hos 
distriktsveterinær ved forevisning av 
       samleskjema eller medlemmenes 
vaksinasjonsskjemaer i ferdig attestert og utfylt 
tilstand.  
       Attesten gjelder for alle slippene i sesongen. 
Fellestransporter må ha attest fra alle 
        deltagende grupper. 
14. Oppmålinger 2006. 
a)  NBFs godkjente oppmåler er Øystein Helgesen  
Adresse: Sandbrekkeveien 61 , 5050 Nesttun 
Telefon 55 9119 47 

E-mail-adresse: ohelg@online.no.  

b) Ved bestilling av oppmåling til nye slag 
sendes kart i målestokk 1: 1000 
eller 1: 5000.              Helst 
1:1000. 

c)  Det må være med så mye av kartbladet at x- og 
y-koordinatene samt målestokk kommer med. 
Nye slag må avmerkes med å stikke hull med 
knappenål hvor slaget ligger og lage en ring på ca 1 
cm rundt det merkede slagområdet. 
d) Det betales kr 10,- pr oppmåling. Hertil kommer  
portoutgifter etc. for  
    sending av målingene med retur av eventuelle 
kart.  
    Minstepris for måleoppdrag er kr 250,- inklusiv 
porto. Det må på bestillingen klart fremgå hvem 
oppmålingene skal sendes til og hvem regningen 
stiles til.  
e) NB:Frist for innlevering av bestillinger på 
oppmålinger er 31 mars 07  for hele den  
påfølgende sesong. Ved nye medlemmer foran 
ungduesesongen etc. vil oppmåler være fleksibel.  
15.  Slippmateriell bestilles hos Kurt Schultz, 
Fjellmyr 13, 5500 Haugesund eller 
kurt.schultz@chello.no    Viktig at slippmateriell 
bestilles så fort som mulig og senest 27 mars. Gå 
over matrieller og se hva som mangler. Fyll ut den 
forhåndsutsendte bestillingsskjema straks og  send 
til Kurt. Husk det er vanskelig for NBFs 
materialforvalter å ha oversikt over årets behov når 
det er mulig at nye bestillinger hos leverandørene 
må til. Ta gjerne med i bestillingen NBF-skjorter, 
medlemsnåler og annet som står på skjemaet. De 
vakre blå NBF-skjorter  koster nå bare kr 85 per stk.   
 
Sekretær.  
 

  

NBF LOGO 
 
En hilsen fra redaktøren: 
 
Her kunne jeg tenke meg å sette inn et bilde av 
NBFs offisielle logo. Jeg vet hvordan De danske 
Brevdueforeningers logo ser ut og hvordan det 
belgiske forbunds logo ser ut, men jeg vet ikke 
hvordan NBFs offisielle logo ser ut. Kan noen hjelpe 
meg med å finne ut det? Har vi i det hele tatt noen 
offisiell logo? 
 
Hilsen redaktøren 
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GRUPPEUTSTILLING GRUPPE 16 
 
Vi skriver lørdag 13. Januar i det nye året, og 
igjen avholder gruppe 16 sin årlige utstilling. I år 
ble arrangementet avholdt i Larvik BFs lokaler 
ved munningen av Lågen. 
 

Tekst og foto: Frode Brakstad gruppe 16 

 
Utstillingen er etter hvert blitt en tradisjon. Formålet 
er flere, bl.a. tjener utstillingene som uttak av 
klubblag til den årlige landsutstilling. Men kanskje 
først og fremst har arrangementet en funksjon som 
sosial samlingsplass for brevduefolket i vår region. 
Og det kan være godt å ta med seg i en ellers så 
lang vintersesong. Den sosiale siden er viktig, så i 
år som tidligere inviterte vi utstillingsinteresserte i 
våre nabogrupper til å delta. Dette er med på å 
gjøre arrangmentet til en sosial happening, samt at 
det bidrar til å trygge økonomien. 
 
Dommer i år var Tom Corneliussen. Han fikk servert 
55 duer fordelt over ungdue-, åpen. , årings – og 
gruppevinner klasser. Det var en fryd å observere 
og lytte til Toms gode og grundige dømming. Han 
kommenterte alle punkter for hver eneste due til sin 
assistent Øystein Knive. Når Tom omsider kom til 
den hannen som ble dømt til Grand Prix ble han helt 
stille før han utbrøt: ” dette er det beste jeg noen 
gang har kjent på!”.  
Vi får anta at det er duer han refererer til? Hvis det 
er det, så kan undertegnede være enig. Duen, en 
ternskjæret hann (03-18382) som var stilt i 
gruppevinner klassen av Grethe og Steinar 
Thowsen, var et utrolig pent eksemplar av arten i 
særs godt hold. Dette gav hele 95,25 poeng! Vi 
gratulerer Grethe og Steinar med Grand Prix duen, 
og forøvrig mange andre gode plasseringer på 
arrangementet. Spesielt var avlsklassen hanner og 
ungdueklassen huer i år av jevnt over bred og 
meget høy kvalitet. En takk også til Tom for god 
dømming og en meget interessant omtale av 
utvalgte duer for et interessert publikum. En slik 
omtale hvor de enkelte punkter på dommerkortet 
går igjennom og vises på de aktuelle duer er meget 
lærerikt. 
Avslutningsvis ble det premieutdeling. Dette var 
meget flotte premier innkjøpt av utstillingsansvarlige 
Steinar D. Nilsen. Takk til deg for arrangementet 
Steinar, og takk til medlemmene i Larvik BF for den 
ekstra innsatsen som det er med tillaging og 
nedrigging av utstillingslokalet. 

 

 

 

   Returadresse: 
   Norsk tidsskrift 
Norsk tidsskrift for for brevduesport 
brevduesport  v/ Torleif Asheim 
   Østre Helleveien 43 
B- økonomi  4318 Sandnes 
 
 
 

 
Tom Corneliussen med utstillingens Grand Prix. 

 
Frode Brakstad overrekker premie til Steinar 
Thowsen 

 
Utstillingens Grand Prix. Eier G & S Thowsen 
 

 


