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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. mai. 
- I postkassene: 20. mai. 

• Nummer 5: Tidsfrist: 1. juni. 
- I postkassen: 20. juni. 

• Nummer 6: Tidsfrist: 1. august. 
- I postkassene: 20. august 

• Nummer 7: Tidsfrist: 1.september. 
- I postkassene: 20. september. 

• Nummer 8: Resultater(NBF-tidsfrist) 
- I postkassene: 20. oktober. 

• Nummer 9:Tidsfrist: 1. november. 
- I postkassene: 20. november. 

• Nummer 10:Tidsfrist: 1. desember. 
- I postkassene: 20. desember. 
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Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med 

fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!    

    
65 år 

• Arnkjell Larsen, Rolvsøy BF 21. 
juni 

• Per Davanger, BF Norden, 30. 
juni 

 

50 år 

• Torstein Møller, Arendal og 
Grimstad BF, 13. juni 

• Bjørn Richardson, Bekkelaget 
BK, 25. juni 

 
40 år 

• Jostein Johannesen, Telemark 
BF, 11. juni 

• Gjert Hole, Askøy BF, 21. juni 
 
Er det noen jubilanter i din forening, 
klubb eller gruppe som er glemt? 
Send inn navn og fødselsdag til Arvid 
Myreng: 
arvid.myreng@notteroy.kommune.no 
 
Alle i brevdue-Norge fortjener en 
oppmerksomhet når de har jubileum. 

 

Slipp brevduene fri! 
 
Vi kan trygt si at våren er her når vi 
skriver mai, og snart kan vi vel også 
kalle denne måneden for en 
sommermåned. For skal vi tro 
prognosene og spådommene for 
utviklingen angående den globale 
oppvarmingen, kan vi på godt og 
vondt forvente oss en varme som vil 
komme tidligere på våren enn det vi 
er vant med. Når det gjelder den 
globale oppvarmingen oppimot 
brevduesporten, tror jeg nok det også 
her vil bli snakk om både gode og 
vonde frukter, eller fordeler og 
ulemper. De fleste mennesker vil 
kunne glede seg over at de kan sette 
på seg shortsen og ta frem 
gressklipperen på et tidligere 
tidspunkt. Brevduefolket vil kunne 
glede seg over at man kan starte 
sesongen på et tidligere tidspunkt. 
Det være seg både avls - og 
kappflygingssesongen. De fleste 
mennesker vil nok kunne ergre seg 

over at man ikke lenger kan regne 
med godt skiføre i påsken, eller at 
man må bruke ekstra høy solfaktor. 
Brevduefolket kan kanskje ergre seg 
over en forskyvning i økosystemet, 
som igjen muligens vil føre til en 
høyere bestand av rovfugl? Hva med 
magnetismen og dets forhold til den 
smeltende sør - og nordpolen? Vil 
dette kunne påvirke brevduenes 
orienteringsevne? Mange ubesvarte 
spørsmål står foran oss. 
Nå om dagen har sikkert 
brevduefolket en god del andre 
ubesvarte spørsmål, som nok er mer 
nærliggende i tid, og kanskje også i 
hverdagstanker. Hvordan vil 
kappflygingssesongen gå? Vil 
brevduene som er avkom etter den 
flotte avlshunnen jeg kjøpte for to år 
siden slå til i år? Vil den ternete 
gamle gode hannen min vise seg 
som den stjerna han er, også denne 
sesongen? Mon tro om 
konkurrentene og klubbkameratene 
mine har forberedt seg like godt som 
meg i år? Har brevduene mine fått 

nok treninger før sesongen går i 
gang? 
 
Ser vi litt tilbake i tid, skal vi være 
glad for at vi kan beskjeftige tankene 
våres med disse tankene. I fjor hadde 
nemlig pipa en annen tone: Blir det i 
det hele tatt brevduekonkurranser i 
år? Vi får krysse fingrene, samt gjøre 
vårt, for at myndighetene fortsetter å 
holde kontroll på situasjonen rundt 
den aviære influensaen. 
 
Jeg har tenkt meget over en side ved 
brevduesporten, og det å holde 
brevduer, som er prisverdig når man 
snakker om dyr og deres forhold til 
mennesket. Brevduer blir, i 
motsetning til mange andre dyr som 
settes i forbindelse med mennesker, 
ikke holdt i fangenskap. De kan selv 
velge å forlate menneskene hvis de 
ikke trives sammen med dem. De 
sitter ikke i bur.  Oppfordringen er 
klar: Slipp brevduene fri!  
  
- redaktør, Lars Corneliussen. 
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Presidentens spalte 

Mai du skjønne milde.Mai du skjønne milde.Mai du skjønne milde.Mai du skjønne milde. 

Så er vi i gang med treninger og de 
første konkurransene er allerede 
startet. Muligens noe i tidligste laget 
vil noen mene. Mulighetene for å trene 
sine duer godt nok blir kanskje litt 
knapp. De første rapportene fra 
slippene både på vestlandet og 
østlandet tyder allikevel på at det har 
startet rimelig greit. Det er en del 
meldinger fra medlemmene angående 
rovfuglangrep på treningslippene 
dessverre. En får bare håpe at dette 
vil avta etter hvert utover i sesongen. 
Ellers ligger alt til rette for at de våre 
naboland i år vil få tillatelse til dette.  

De norske VM-duene er på plass i 
Belgia. Vårt SBU lag i Danmark er 
omsider på plass i Århus. Litt dårlige 
tilbakemeldinger fra enkelte 
medlemmer om man ønsker å delta 
eller ikke, når en tatt ut på laget. Dette 
må bli bedre. En takk til Frode 
Brakstad, Steinar Thowsen og Arne 
Knudsen som tok på seg oppgaven 
med å reise med våre duer til 
Danmark i løpet av to helger. 
Kombinert med leveranse av duer til 
Mariman-cup. 

Sesongen er lang og konkuransen er 
stor, så nå må hver og en gjøre de 
riktige disposisjoner med sine duer for 
å kunne hevde seg i den øverst delen 
av premielistene.Jeg ønsker alle lykke 
til med konkurransene i sommer. 

Tom Corneliussen, president NBF. 

 

VerdensmVerdensmVerdensmVerdensmesterskapet i esterskapet i esterskapet i esterskapet i 

brevduesport 2007.brevduesport 2007.brevduesport 2007.brevduesport 2007.    

 

I år finner det årlige FCI-arrangementet 
sted i Belgia, og det kongelige belgiske 
brevdueforbund, (RFCB / KBDB )er 
arrangør. 
 
Tekst: Tom og Lars Corneliussen 

Norge har igjen store forhåpninger om å 
gjøre det godt, og vi har nå mottatt 
bekreftelse om at alle de 25 norske 
dueungene er mottatt og vel installert i 
slaganleggene i Belgia. Slaganlegget er i 
forstaden til Gent, Nevelle. Vi har også 
mottatt raporter om at treningene er i 
gang. 
 
Vi håper selvfølgelig at så mange norske 
duer som mulig, stiller til start på 
finaledagen den 15. august. Finaleslippet 
finner sted i Tours, sentralt beliggende i 
Frankrike, og med en avstand til 
arrangørslaget på ca. 450 kilometer. 

 
Det er i alt 21 deltagende land, og spesielt 
artig er det at våre skandinaviske naboer i 
Sverige og Danmark deltar. Her er de 21 
deltagende nasjonene: 

- Belgia 

- Bulgaria 

- Danmark 

- Tyskland 

- Frankrike 

- Sverige 

- Portugal 

- Slovakia 

- Spania 

- Tsjekkia 

- Storbritannia 

- Sveits 

- Hellas 

- Ungarn 

- Italia 

- Litauen 

- Luxemburg 

- Malta 

- Nederland 

- Østerrike 

- Norge 

 
Hvis noen er på ferie i det aktuelle 
området den 15. august og har lyst til å få 
med seg en internasjonal 
brevduekonkurranse, er det full anledning 
for å overvære finaleslippet. Det ser ikke 
ut til at Norge vil representere offisielt 
denne gangen. Finalen finner nemlig sted 
midt i uken, på en onsdag, og alle i styret 
er opptatt med sitt arbeid. Dersom noen av 
våre medlemmer skulle ønske å 
representere, vil styret være åpen for 
henvendelser angående dette. Kontakt da 
gjerne styret, ved president eller sekretær, 
for nærmere avtale. 
 
Arrangørene, det belgiske 
brevdueforbund, har laget en fantastisk 
god internettside hvor du kan se bilder fra 
slaganlegget, følge med på ungduenes 
treninger, med mer: Det kongelige 
belgiske brevdueforbunds hjemmeside er: 
 
www.kbdb.be 
 
KBDB eller RFCB er forkortelse for det 
belgiske forbundets navn på henholdsvis 
flamsk og fransk: 
 

- Koninklijke Belgische 
Duivenliefhebber Bond 

 
eller 

 
- Royale Fédération Colombophile 

Belge 
 
Det belgiske forbund er altså vertskap for 
dette FCI-arrangement. FCI: Federation 
Colombophile International, eller på norsk: 
det internasjonale brevdueforbund, har 
også en egen hjemmeside: 
 
www.fcipigeons.com 
 
For de som måtte være interessert i 
statutter rundt dette mesterskapet finner 
informasjon om dette på disse sidene. 
FCI-sidene er dessverre eller heldigvis, alt 
avhengig av leserens språkkyndighet, kun 
tilgjengelig på fransk. 
 
Da gjenstår det bare å ønske Norge, og 
våre konkurrenter lykke til i denne 
internasjonale brevduekonkurranse. 
 
 

Bildet over viser slaganlegget i Nevele, 
Belgia. Anleggene er sponset av det 
Belgiske selskapet Lotto, som er 
tilsvarende Norsk Tipping. Fôrprodusenten 
Versele-Laga er også inne på 
sponsorsiden. 
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Norges Brevdueforbund avholdt sitt 95 
årsmøte på Hotel Linne i Oslo fra kl. 10 
til kl. 16.20 den 20 januar 2007.                            
 
1. President Tom Corneliussen åpnet 
møtet og ønsket delegatene velkommen. 
Etter spørsmål til gruppene var følgende 
gått bort i 2006: 
- Dagfinn Lundehagebakken  
(Lynvingen, gr.4),  
- Øyvind Rosenlund(Duell gr.6)  
- Jan Moore (Jæren BF Gr.8) 
- Yngve Kinde, SBF.  
De ble minnet med 1 minutts stillhet.                                                                                                                                                     
 
2. Opprop av representanter og 
konstatering av stemmetall. Gruppenes 
representanter står oppført i kronologisk 
rekkefølge, etter den gruppen de 
representerte:   

1. Snorre Lindberg og Lars Corneliussen  
56 medlemmer = 6 stemmer 
2. Steinar Thowsen og Arvid Myreng 
22 medlemmer = 2 stemmer 
3. Terje Hjelmås 
39 medlemmer = 4 stemmer 
4. Morten Støen 
18 medlemmer = 2 stemmer 
5. Jonny H. Olsen  
54 medlemmer = 5 stemmer 
6. Stein Thorsen 
78 medlemmer = 8 stemmer 
7. Erik W. Johansen og Arne Knudsen 
34 medlemmer = 3 stemmer 
8. Ingvar Kluge 
36 medlemmer = 4 stemmer 
9. Fullmakt sak 7 og 8. 
27 medlemmer = (3) stemmer 
10. Ikke representert 
11 medlemmer 
11. Winston Van der Pol 
13 medlemmer = 1 stemme  
12.Ikke representert 
7 medlemmer   
14. Lars Eikeland og E. Engelsen 
22 medlemmer = 3 stemmer 
15. Fullmakt gr.1 
8 medlemmer = 1 stemme 
16. Frode Brakstad 
20 medlemmer = 2 stemmer 
 
Direkte tilsluttet 19 medlemmer  
 
 
Til sammen 466 medlemmer, 40(43) 
stemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fullmaktene ble godkjent Det innebar at et 
forslag måtte ha 21 (22) stemmer for å bli 
vedtatt. Tallene i parentes gjelder sak 7 og 
sak 8  
1. Regnskap ved kasserer.  

   Kasserer gikk igjennom regnskapet på 
overhead. Tap av 28 medlemmer forklarte 
det meste av underskuddet på over 10000 
kr. Revisjonsrapport som godkjente 
regnskapet var lagt fram.  
Resultatregnskap og hovedregnskap 
for 2006 ble enstemmig godkjent.  
  
2.  Årsberetning 2006. 
 Sekretær leste opp årsberetningen for 
2006. Det kom en rekke spørsmål 
angående junioralder i SBU, 
innkjøpsavtale om nye fotringer og 
elektroniske ringer                    

 
Punkt 5 på dagsorden: Innkomne 
forslag og skriv, herunder årsbudsjett 
for 2006. 
 
5.1 Gr.6 foreslo: Det opprettes et nytt 
mesterskap i NBF regi, sprintmesterskap. 
Statutter som følger: a) 4 x 100 km slipp 
forhåndsmeldt. For grupper som ikke har 
så mange 100 km slipp på sin slippeplan 
kan de selvsagt bruke 200 km for å få nok 
slipp tellende til mesterskapet. 
b)Kryssing; 2 av de 3 først innsatte duer 
på skjema tellende. c) Av 4 slipp er det 
kun 3 som teller. Styret i støttet forslaget 
som ble enstemmig vedtatt.   

 
Styret i NBF hadde følgende tillegg til 
forslaget :  
d) Det kan nyttes slipp til og med 300 km. 
Falt,  fikk kun 5 stemmer. 
e) Det tildeles NBF-premier til de 3 beste. 
Enstemmig vedtatt 
f) Klassen får betegnelsen kl. 16 
Sprintmesterskapet. Enstemmig vedtatt.  
 
5.2 Gr.6 forslo følgende endring i 
distansekrav til kl.1. NM:         
a)  1 x 100 km    
b) 2 x 200 km   
c)   1 x 300 km  
d)   1 x 400 km                                                                                               
Styret i NBF foreslo forskjellige 
distansekrav i lys av de ulike 
konkurranseforholdene for 
Vestland/Trøndelag og Sørland/Østland. 
Styret mente at 100 km ikke burde være 
med i et NM og foreslo derfor følgende 
distanser for de 2 alternativene som en 
prøveordning for 2007. Begrunnelsen fra 
flere  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grupper var ønsket om felles distansekrav 
for hele landet: 
 
Vestland / Trøndelag:   
5 slipp maxpoeng 1000   
2 x 200 km    
2x 300 km   
1 x 400 km  
 
Østland / Sørland 
5 slipp, maxpoeng 1000 
1 x 200 km 
1 x 300 km 
1 x 400 km 
1 x 500 km 
1 x 600 km 
 
Forøvrige samme statutter og 
premiering som i kl.1 og 2 i  2006.  
 
Votering:  
Styrets forslag om å ta bort 100 km i kl. 1 
og i stedet 2 x 200 km,  fikk 14 stemmer 
og falt. 
 
Gr.6s forslag på minsteavsatand 1x 100 
km, 2 x 200 km , 1 x 300 km og 1 x 400 
km fikk kvalifisert flertall og ble vedtatt.  
 
Gr.6 foreslo at det skulle være 8 kryssede 
duer på 100 og 200 km, 6 duer på 300 km 
og 4 duer på 400 km fikk 16 stemmer og 
falt.  
 
Forslaget om samme antall kryssede duer 
som i KD og MD fikk 24 stemmer og ble 
vedtatt.  
 
Det ble enstemmig vedtatt at det skulle 
være en prøveordning for 2007 og at de 
samme statutter som gjaldt for 2006 
skulle nyttes i 2007.  
 
Sak 5.3 Orienteringssak. 
Årsberetning, regnskap og aktivetsplan 
2007 for NBFs Dommerklubb ble 
enstemmig tatt til orientering.   
 
Sak. 5.4 Styrets forslag om å utsette  
saken om dopingreglement for NBF til  
2008 ble enstemmig vedtatt.  
 
Sak 5.5 Styret foreslo et nytt punkt A 16. 
under slippreglementets alminnelige 
bestemmelser: Aktive medlemmer av NBF 
skal etterkomme følgende forholdsregler 
etter anmodning fra vår internasjonale 
organisasjon FCI : 
a) Man kan ikke delta på kappflygning for 
brevduer hvis man har fjørfe og brevduer  
 

Referat fra NBFs representanskapsmøte 2007 
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under samme tak og uten fysisk 
atskillelse.   
b) Man kan ikke delta på kappflygning hvis 
man har fri utflygning hele døgnet. (Open 
Loft - system) 
c) Mattilsynets påbud skal alltid 
overholdes.  
Etter lang diskusjon ble forslaget 
enstemmig vedtatt med en endring i 
teksten. 
 
5.6 Styret foreslo flere endringer  i 
slippreglementets punkt  G: Elektronisk 
hjemkonstatering. Erfaringer med våre 
godkjente elektroniske systemer er at de 
har innebygget sikkerhetsanordninger som 
gjør dagens reglement unødvendig 
detaljert. Noen av dreglene er derfor tatt 
ut. Samtidig er erfaringen at det kan 
oppstå uhell eller at systemet blir delvis 
eller helt satt ut av drift. Nye punkter i 
reglementet klargjør hvordan man skal 
forholde seg når slike uhell finner sted.  
Etter en lang diskusjon ble det vedtatt 
endringer. Vi viser til endringene i 
ringlista. 
    
Sak 5.7 Følgende endringer i punkt G 
17 i NBFs slippreglement ble 
enstemmig vedtatt etter endringer.   
a) NBFs utregningsprogram skal 

benyttes i alle grupper og foreninger i 
NBF. Hvis dette ikke finner sted, kan 
gruppen ilegges bøter. 

b)  Innberetninger til NBF og SBUs 
premier fra foreninger og grupper kan 
kun foretas med utskrift direkte fra 
NBFs utregningsprogram.  

c) NBFs utregningsprogram og 
nødvendige årlige tilpasninger til 
klasser og natt-tider oversendes 
gruppene uten kostnader. 

d) Inntasting/innlesning av avsendte 
duer, kryssinger og andre markeringer 
skal foretas på innleveringsdagen, 
godkjennes av kontrollkomiteen og 
skal kunne dokumenteres i ettertid. 
(Teksten ble foreslått av F.Brakstad 
og enstemmig vedtatt. 

e) Skjer det uhell med 
utregningsprogrammet slik at NBFs 
frister ikke kan overholdes, skal NBF 
alltid underrettes. 

f) Manipulasjon eller forsøk på dette i 
NBFs utregningsprogram eller i 
foreningenes kappflygningsdata vil 
bety omgående diskvalifikasjon og 
fremleggelse for NBFs styre. 
Diskvalifikasjon vil også finne sted, 
hvis det foretas rettelser i de 
inntastede data før de endelige 
resultatlister skrives ut.  

 
Sak 5.8. Styret foreslo endring i 
slippreglementets punkt A 12. (Uthevet 
med fet skrift)   
11. Fotringer, 
gummiringer,plomberingsutstyr, journaler,  

 
 
 
vaksinasjonspairer og elektroniske ringer 
skal kjøpes fra NBF.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt og 
innebærer at nye rimeligere elektroniske 
ringer av typen som kan settes inn i 
nummer-ringen (chips) eller vanlige 
elektroniske ringer som settes på motsatt 
fot, skal kjøpes fra NBF fra og med 
2007. Elektroniske ringer som allerede er 
benyttet på duer eller finnes på lager i 
gruppe, forening eller hos 
enkeltmedlemmer kan og skal benyttes så 
langt lageret rekker.   
 
Sak 5.9 Styret foreslo: Det nedsettes et 
Datautvalg på 3-4 medlemmer som har 
som oppgave å samarbeide med 
programutvikler Øystein Knive. 
Datautvalget skal samarbeide om å 
videreutvikle vårt utregningsprogram for å 
få med data på resultatutskriftene som er 
viktig for kontrollarbeidet i NBF og dets 
grupper. Det ønskes av flere grupper 
enklere systemer for å få fram statistisk 
materiale som kan nyttes som 
rapporteringsverktøy på enklest mulig 
måte i gruppe og forbund. I tillegg til 
programutvikler Øystein Knive ble 
følgende valgt inn i komiteen med 
mulighet til å supplere med flere senere: 
Roger Olsen, gr.7, Eivind Aasland, gr.8 og 
Roy Inge Johnsen, gr.6.  
Det ble også anbefalt at forslag til 
datautvalget kunne sendes til styret i NBF 
som sendte forslaget videre til 
datautvalget. 
Dette ble enstemmig vedtatt.  
 
Sak 5.10. Budsjett for 2007 som på side 
55 i ringlisten ble enstemmig vedtatt.  
Budsjettet baserer seg på kont. Sen. kr 
435,passiv 250 og jr. 220. Ringer kr 6 per 
ring 
 
Sak 5.11. Styret i NBF foreslo at gr.3 fra 
2007 konkurrerer i kl.7, 
Langdistansemesterskapet,  etter samme 
statutter som for Østlandet.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 6. Styret i NBF foreslo følgende 
valgkomité for 2007 som ble vedtatt 
enstemmig. 
1. Arvid Myreng, gr. 2. Formann 
2. Jan Inge Våge, gr.9. Nestformann 
3. Ragnar Jørgensen, gr.7  
1. varamedlem: Eivind Aasland, gr.8 
2. varamedlem: Jan Helge Evensen, gr.3 
3. varamedlem: Roy Inge Johnsen, gr.6  
 
Sak. 7 
Valg av styre og revisorer for 2007 
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt 
enstemmig bortsett fra styremedlem hvor 
det kom inn benkeforslag på Snorre 
Lindberg, gruppe 1. Kurt Schultz ble valgt 
med 25 stemmer. 17 stemmer ble avgitt  
 

 
 
 
for Snorre Lindberg. Styret for 2007 blir 
derfor som følger: 
President:  
Tom Cornliussen, gr.1, gjenvalg 
Sekretær:  
Per-Kristian Hansen, gr.7, gjenvalg 
Kasserer:  
Torleif Asheim, gr.8, gjenvalg 
PR-leder:  
Jonny Heimark Olsen, gr.5, gjenvalg 
Styremedlem: 
Kurt Schultz, gr.9, gjenvalg 
 
Revisor: Roy Bø, gr.6, gjenvalg  
Revisor: John E. Solheim, gr.6, gjenvalg 
 
Sak. 8. Forslag til sted for SBU-møte,  
Representantskapsmøte og 
landsutstilling 2008.   
NBF hadde fått søknad fra 2 grupper: 
Gr.9 v/Haugesund Brevdueforening i 
Haugesund og Gr.3 v/ BF Lyn og Arendal 
og Grimstad BF i Kristiansand.  
Styret anbefalte mot 1 stemme (Kurt 
Schultz) at gr.3 v/BF Lyn og Arendal og 
Grimstad BF fikk arrangementet. 
Det ble vedtatt at gr.3 skulle arrangere 
møtet i Kristiansand i 2008 med 24 
stemmer. 19 stemte for Gr.9 Haugesund. 
 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen 
 

 
  
 
 
 
 
Redaktøren beklager: 
 
Dette referatet ble sendt meg meget raskt 
etter at årsmøtet var avsluttet. Forbundets  
sekretær jobber altså raskt og effektivt  
med slike saker. Det er ikke han som 
er årsak at til at referatet først foreligger i  
tidsskriftet i nummer 4. Håper med dette at 
de som har savnet dette referatet og ikke  
har fått det gjennom andre kanaler gleder  
seg over at det nå er tilgjengelig via  
tidsskriftet. 
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DEN UTVALGTEDEN UTVALGTEDEN UTVALGTEDEN UTVALGTE    

En brevdues beretning: 
 - fra egg til grav 
 
Redaktøren har fått inn et brev fra 
en brevdue som tydeligvis kan 
skrive på datamaskin for egen 
hånd, eller egne klør om du vil. 
Hvis alt går som ”68’en” og hans 
høvding (slageier/slagpasser) vil, 
planlegger kommer ”68’en” jevnlig 
til å sende ”Brevduesport” en 
oppdatering om sitt eget liv. Her 
får vi en innsikt i hvordan ”68’ens” 
første 25 dager har vært. (red) 
 

Tekst: ”68’en” 
Foto: ”Høvdingen” 

 
Begynnelsen 
Egentlig er jeg en av ca. seksti. Ikke 
noe spesielt der.  Født som nummer 
18 i rekken den 16. mars i år. Attpåtil 
er far og mor flygere, og ikke 
avlsduer. Så egentlig skulle jeg ikke 
sittet her, men vært knust rett etter 
mors egglegging og erstattet med et 
plast-egg. Det er nemlig slik at 
Høvdingen vanligvis ikke tar opp 
unger etter de såkalte flygerne, men 
helst legger egg fra avlsduene inn 
under disse. Heldigvis for meg så 
finnes det dog ett og annet unntak! 
Grunnen til at far og mor fikk lov å 
avle opp meg og broder’n min (eller 
er han en redesøster tro?) er nettopp 
takket være far og mor.  
Far er nemlig, i følge Høvdingen, en 
meget pen grislet hann som foruten å 
nedstamme fra god flygerfamilie, var 
på klubblaget for ungduer på 
landsutstillingen i Oslo nå i vinter. 
Han er grislet, meget pen å se til og 
er etter hva jeg har hørt avlet på 
meget gode linjer av danske 
brevduer. Farfar er blåbåndet og 
kommer fra en av Michael Th. 
Larsens beste avlspar, og er en 
krysning av Flor Engels og Henning 
Jørgensen 255-linje. Farmor er den 
jeg nok har arvet fjærdrakten fra. Hun 
er nemlig også grislet, og stammer 
også tilbake på selveste 255 
(Henning Jørgensen) krysset inn på 
Meldgaard & Jeppesens avls-ess 
BEL-95-6261686. Så i mine årer 
flyter det 255-blod på begge sider. 
Ikke nok med det, men fars søsken 
plasserte seg meget godt i fjorårets 
MVL cup. Faktisk lå de begge et par 
uker før finalen meget godt plassert i 
essdue- konkurransen. MVL cup er et 
”one-loft-race” (www.mvlcup.dk) som 
samler ca. 500 av de beste 
dueungene fra forskjellige slag i 
Nord-Europa. Å delta på slike 
konkurranser er en fin måte å få 
testet sine flygeferdigheter opp mot 
de beste. 

Bilde av meg tatt på min 25 dagers 
fødselsdag. Merk den gule 
plastringen. Den betyr noe slikt 
som at Høvdingen har spesielt stor 
tro på meg. Gjett om jeg var stolt 
her! 
 
Siden min fars søsken gjorde en fin 
innsats der i fjor, har Høvdingen fått 
tro på de gener som min far besitter. 
Flaks for meg og broder’n! Mor 
stammer tilbake på Høvdingens 
originale besetning, stort sett 
linjeavlet på Herlofens Robert Venus 
blod. Ikke nok med det, men som 
unge plasserte mor seg som nr. 2 i 
gruppen på siste slippet i fjor høst. 
Det var et slipp hvor mor måtte fly 
hele 250 km i motvind og i dårlig vær. 
Hastigheten på de første duene var 
nede på under 800 mpm.  Hadde mor 
kommet 1 minutt og 15 sekund 
tidigere hjem, ville hun vært 
gruppevinner! Kanskje mor har arvet 
sin tante…? Mors tante har nemlig 
vært gruppevinner hele 3 ganger. 
Nok om det. Høvdingen legger 
vanligvis ikke så stor vekt på 
ungduenes prestasjoner, men merket 
seg at mor plasserte seg bra i et 
vanskelig slipp. Så Høvdingen har  
heldigvis tro på far og mor; litt flaks 
skal en ha! 
På flygeslaget hvor jeg er født er det  
15 par med flygeduer. Og som sagt, 
på grunn av mor og fars (samt deres 
families) resultater fikk jeg og 
broder’n lov å se dagens lys. I tillegg 
til meg og min redebror, var det i  

 
 
følge Høvdingen kun to andre unger i 
dette slaget som stammer fra 
flygeduene. 
 
Livet de 18 første dagene 
Jeg hakket meg ut av egget den18. 
mars. De første dagene så jeg ikke 
så mye, da mor og far byttet på å 
ligge oppå meg og broder’n. Mørkt, 
mørkt, mørkt - men også veldig trygt 
og varmt. Flere ganger om dagen 
gulpet de opp livretten min, og jeg og 
broder’n spiste nesten mer enn vi 
orket. Faktisk doblet jeg og broderen 
vekten vår første døgnet. I følge 
Høvdingen er vi det dyret i verden 
som vokser mest %-vis det første 
døgnet. 
Ellers gikk det på det jevne. Egentlig 
litt ensformig etter min smak. Men 
etter fem dager skjedde det endelig 
noe spennende…! Høvdingen løftet 
meg og brodern ut og vi fikk hver 
våres ring på foten. Samtidig ble 
redeskålen vår fylt med en deilig tørr 
greie som Høvdingen kalte 
“kattesand”. Bare navnet “katt” får 
meg instinktivt til å gyse. Men jeg må 
innrømme at kattesanden har gitt 
meg og broderen en tørr og varm 
oppvekst. På en måte ble denne 
“ringedagen” også som en dåp for 
oss. For etter denne dagen omtalte 
Høvdingen meg som “68’en”. Dagene 
gikk fort, og for nesten hver dag 
endret livet seg. Det ble lysere og 
lysere, og varmere og varmere. Far,  
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og mor gav oss mer og mer korn og 
vann og mindre og mindre av 
melkegørren som vi var flasket opp 
på de første dagene. Og vi vokste 
fort. Etterhvert så jeg at brodern ble 
mer og mer lik far. I følge Høvdingen 
fikk jeg også samme fjærdrakt. Av 
dette slutter jeg at jeg også får far sin 
fjærdrakt, og at både brodern og jeg 
blir grislede duer. Tøft og kult synes 
jeg! 
Dagene gikk, og vi lærte oss 
Høvdingens rutiner. Om morgenen er 
han innom og ser til oss en kort stund 
før han går på arbeid. Da fôrer han 
oss med en blanding 40% 
avls/flygefôr, 40% ungduefôr og 20% 
pellets nr 3 (såkalt sluttfôr fra 
Felleskjøpet). Noen never med 
Versele Lagas Optimal Start 25 får vi 
også. Det samme får vi om 
ettermiddagen, hvor Høvdingen er 
mye lenger inne hos oss. Da skraper 
han og gjør rent, og så får vi strødd 
noe som heter pickstein, grit, 
skjellsand og vitamineral i en skål på 
gulvet. Pelletsen i fôrblandingen er i 
følge Høvdingen fin for vår 
kommende fjærdrakt, spesiet fordi 
det er tilsatt den essensielle 
aminosyren methonin. Aminosyrer 
bygger proteiner og muskler i 
kroppen vår. At aminosyren er 
essensiell betyr i følge Høvdingen at 
kroppen vår ikke klarer å produsere 
denne selv, så den må gis som 
tilskudd i fôret. De fleste essensielle 
aminosyrer er heldigvis til stede i 
korn, med ett unntak: den nevnte 
methonin. Methonin er svært viktig 
for produksjon av fosforlipider og 
proteiner, og er derfor viktig for f.eks 
fjærdrakten og kroppens allmenne 
utvikling. Så da er det godt å få et 
tilskudd av denne synes nå jeg! 
Hver søndag og onsdag får vi også 
noe spesielt. Da serverer Høvdingen 
livretten vår. Det er blandingen vår 
(40:40:20 avl&flyge/ungdue/pellets) 
som dagen før er blitt tilsatt olje og 
multivitaminer. Dette har i løpet av 
natten trukket inn i kornet, slik at far 
og mor kan spise dette uten å bli 

grisete på fjærdrakten. Oljen er noe 
Høvdingen lager selv av 40% 
fiskeolje og 60% solsikkeolje. 
Fiskeoljen er rik på såkalte umettede 
omega 3 fettsyrer. Disse gjør 
visstnok godt for såvel vår motorikk 
som vår mentale utvikling. Videre er 
det bra for ledd, hjerte og blodkar og 
igjen: vår fjærdrakt. 
Multivitaminblandingen er en grøt 
som høvdingnen selv lager og rører 
inn i blandingen. Grøten innholder 
absolutt alt av vitaminer, mineraler og 
sporstoffer. Som en aperitiff er grøten 
i våre tre første leveuker også (i 
moderate mengder) tilsatt såkalt 
morsmelkerstatning. Igjen, dette 
innholder alt vi trenger av 
kosttilskudd de første krevende 
ukene. Dette med å tilsette sin 
egenutviklede grøt noe 
morsmelkerstatning er noe 
Høvdingen “plukket opp” på internett 
som tips fra Basil Gossman (Sør 
Afrika). Basil Gossman er fast 
skribent i en av de beste due 
journaler i verden (etter Høvdingens 
mening); Australian Racing Pigeon 
Journal (www.pigeonjournal.com). 
Tilbake til grøtblandingen vår… nam 
nam. Både broder’n og jeg er glad vi 
får dette tilskuddet. Når det gjelder 
tilskudd så får vi visstnok nesten 
ingenting av dette om vinteren. I 
sesongen gis det ikke mye, men rikt 
og variert tilskudd. Ved avl gis 
tilskuddet to ganger i uken, på 
flyveslaget gis tilskudd 1-2 ganger 
hver 14 dag (maks).  “Ikke for mye og 
ikke for lite”, hører jeg ofte 
Høvdingen si. I tillegg får far og mor 
rent vann hver dag. Vannet er 3-4 
dager i uken tilsatt noe Høvdingen 
kaller Improver. Dette er et norsk 
naturprodukt som skal styrke 
broder’n og mitt sitt immunforsvar. 
Videre skal det beskytte far og mor 
mot bakteriell smitte, og dette er vi 
selvfølgelig glade for siden vi 
fremdeles får all vår mat fra deres 
nebb! Okke som, livet gikk sin vante 
gang og det skjedde lite spennede 
etter ringedagen. Helt frem til 

broder’n og jeg fylte 18 dager. Da ble 
livet brått snudd opp ned! 
 
Livet de 18-25 første dagene  

Med ett tok det trygge livet hos far og 
mor en brå endring. Det var den 
dagen jeg og brodern fylte 18 dager 
(for en uke siden alt!). I det ene 
øyeblikket lå vi og slappet av skulder 
ved skulder i skålen vår. I det neste 
øyeblikket ble livet vårt snudd opp 
ned. Plutselig stod Høvdingen foran 
oss, og løftet oss ut en for en. Vi ble 
plassert i et rederom nede på gulvet! 
Der hadde Høvdingen laget til en 
seng av kattesand og halm lag for 
lag. I tillegg til brodern og meg var 
det hele 16 andre ungdommer der, 
alle ca. 18 dager gamle.  
Etter at det første sjokket hadde gitt 
seg, fant brodern og jeg ut at livet 
slett ikke var så verst! Mor og far kom 
jevnlig innom og matet oss. I tillegg, 
så snart vi rørte oss eller strakk på 
kroppen vår, så kom det en eller 
annen voksen due løpende og matet 
oss. Jess! Både brodern og jeg la 
skikkelig på oss disse dagene, og 
samtidig ble vi fortrolige med mange 
andre av dueungene på slaget. Helt 
topp egentlig! Videre hørte vi 
Høvdingen si til en duekamerat som 
var på besøk hos han: “…når ungene 
ligger slik sammen så stimulerer og 
styrker de sitt immunforsvar. Dette 
medfører at de senere i livet blir mye 
mer motstandsdyktige mot 
sykdommer”. Jeg har ordnet med et 
bilde av denne kroken, så kan dere 
selv se hvordan vi har det nå (dere 
ser meg helt innerst til høyre). 
Om jeg må si det selv så synes jeg at 
jeg er ganske fotogen :-)   Noen av 
de andre ungene var på tur rundt på 
gulvet da bildet ble tatt.  
På gulvet finner vi et drikkekar og 
noe korn i en skål.  
De to voksne som var på besøk hos 
oss hadde akkurat tilbudt oss mat, 
men vi var alle gode og mette. I all 
beskjedenhet; jeg fikk også ordnet et 
bilde av meg selv. Som dere kan se 
har jeg arvet fars grislete fjærdrakt. 
På foten har Høvdingen satt på en 
gul plastring. Dette er vissnok noe 
han kun gjør på de dueunger han har 
størst forventninger til.  Gjett om jeg 
ble stolt når jeg fikk vite dette. Bildet 
av meg er forøvrig tatt på min 25 
dagers “fødselsdag”. 
 
 
 
Bilde av “ungduekroken” hvor vi 
alle ble plassert 18 dager gamle. 
Dere ser meg innerst til høyre. Bak 
den ternete av de to voksne duene 
(de var forresten inne og matet oss 
da bildet ble tatt) skimtes broder’n. 
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Hvorfor Hvorfor Hvorfor Hvorfor artikkelserien artikkelserien artikkelserien artikkelserien 

“den utvalgte”“den utvalgte”“den utvalgte”“den utvalgte”????    
 
Her om dagen overhørte jeg en 
samtale mellom Høvdingen og hans 
bedre halvdel. Han sa: ”Den 68’en 
der inne er spesiell. Sjelden eller aldri 
har jeg kjent en unge med en kropp 
som den der. Og gode flygeresultater 
er det også i hans familie.  Mon tro 
hva det kan bli av han?” 
Jeg ble jo stolt da! Og videre hørte 
jeg at han sa til sin bedre halvdel: 
“Mon tro om ikke jeg skal følge 
spesielt med han der? Kanskje jeg 
skal skrive ned hvordan det går med 
han her i livet? Det kan jo skrives 
som en artikkelserie hvor vi følger 
med han? Og kanskje det blir en 
serie med artikler over flere år, eller 
kanskje det blir kun denne 
artikkelen? Det kan jo gå med han 
som med mange andre unger, at han 
blir tatt av katt, hauk eller falk? 
Kanskje blir han tatt allerede første 
dagen han settes ut på brettet?“ 
Uff og guff. Jeg ble jo litt nervøs og 
skeptisk når jeg hørte om mine dystre 
fremtidsutsikter. Samtidig bet jeg 
nebbet sammen og lovte meg selv; 
Jeg skal i hvert fall gjøre hva som 
helst for at denne artikkelserien skal 
bli så lang som mulig! 
 
Senere overhørte jeg at Høvdingen 
på grunn av at han hadde for mye å 
gjøre i jobben likevel ikke fant tid til å 
skrive denne artikkelserien. Det 
synes jeg var synd, så da bestemte 
jeg meg for at jeg heller fikk ta 
“pennen” fatt selv (eller for å være 
helt ærlig, så benytter jeg meg av 
høvdingens laptop (PC) for å få krotet 
ned min livs beretning! ). 
Følg med meg i neste artikkel, - om 
jeg lever ennå da! 
 
Med hilsen 68’en, 25 dager. 

Kanskje 68’en blir så populær og 
kjent at han blir kjent I den 
internasjonale brevdueavisa: “How to 
shit on pedestrians”. 
 
 
 

Tips til nybegynnere: Tips til nybegynnere: Tips til nybegynnere: Tips til nybegynnere: 

Hva gjør du med dine Hva gjør du med dine Hva gjør du med dine Hva gjør du med dine 

brevdueunger?brevdueunger?brevdueunger?brevdueunger?    

 

I forrige nummer av 
”Brevduesport” kom Snorre 
Lindberg med noen tips til 
nybegynnere til hvilke hensyn du 
bør ta til duene når de skal 
kappflyges. Her er noen tips til 
hvilke hensyn du bør ta, hva 
brevdueungene angår. ( red). 
 

Tekst: Snorre Lindberg og Lars 
Corneliussen 

 
• Dueunger kan skilles fra 

foreldrene når de er 25 dager 
gamle. 

• Det er viktig å passe på at de 
drikker og spiser selv. Hvis de 
ikke har funnet veien til 
drikkekaret: Dypp nebbet deres 
ned i vannet i drikkekaret, og en 
tørst ungdue vil da drikke. 

• En dueunge som ikke har 
drukket vann og er tørst vil vise 
dette ved å ”glippe” med øynene, 
samt å sitte og bruse med 
fjærene. 

• Ungduer går sjelden ut av slaget 
før de er ca 40 dager gamle.  

 

 
 
• Det er viktig at de ikke blir jaget 

ut, men får gå ut av fri vilje. 
• Sett ungduene på 

innflygingsbrettet, og vis dem 
veien inn i gjennom sputniken 
flere ganger før du åpner for 
dem. 

 

• Plystre alltid når du fôrer 
ungduene. 

• Når du begynner å åpne for dem 
er det viktig at de ikke er mette, 
på den måten kan du ”plystre de 
inn” til fôring, og på den måten 
dressere dem. 

• La ungduene fly fritt så mye som 
mulig den påfølgende måneden 
etter at de har blitt temt til slaget. 

• Ikke la ungduene ha det for 
trangt. Hvis du ikke har egen 
separat ungdueavdeling i 
dueslaget ditt, bør ungduene i 
det minste ha tilgang til en 
sitteknagg hver seg.   

• Unger bør ikke kjøres på trening 
før de har felt slagfjær nr 3. Da 
er dueungene ca 3 måneder 
gamle. 

• La dueungene bli vant til å sitte i 
kurv før du kjører dem på første 
trening. 

• Den første kjøreturen du tar med 
dueungene på trenger ikke være 
lang. Det holder med 5 kilometer 
i luftlinje. 

• Øk avstanden på trening med 
ungduene gradvis. 

• Jo flere treningsturer ungduene 
har fått før 
ungduekappflygingene 
begynner, jo bedre forberedt er 
ungduene til konkurransene. 

• Ungduene skal dog ikke trenes ”i 
hjel”. Brevdueholderen skal 
heller ikke bli lei av å kjøre bil. 

• Brevdueunger som har minst 15 
treningsturer, hvorav minst 5 er 
på 30 kilometer og 2 av 
treningene er på ca. 50 km, er 
godt forberedt til 
ungdueslippene. 

• De forannevnte avstander og 
antall treninger er ingen 
nødvendighet, men ungduene 
trenger erfaring. 

• Lykke til med ungduene dine. 
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VANDREFALKENVANDREFALKENVANDREFALKENVANDREFALKEN    

----luftens kongeluftens kongeluftens kongeluftens konge----    
 
Som aktiv brevduemann og 
hobbyornitolog vil jeg i denne 
artikkel forsøke å fortelle litt om 
vandrefalken.  Det er ikke mange 
rovfugler som er blitt hyllet, elsket, 
beundret og hatet som nettopp 
denne rovfuglen. Den er også den 
mest studerte når det gjelder 
fysiologi, adferd og alt annet som 
er verd å vite. 
 

 
 

 
Tekst: Ragnar Lyssand 
Bilder er hentet fra internett. 

 
 
Fakta opplysninger 
Lengde:   40 – 49 cm  
Vingespenn:  95 – 110 cm 
Vingelengde:  hann: 31 cm 

Hunn: 36 cm 
Vekt:   hann 700 gram 

hunn 1100 gram 
Antall egg:  2 – 4 stk 
Rugetid:  29 – 32 dager 
Flygedyktige: 40 – 45 dager 
 
Litt historie 
Vandrefalken levde i noenlunde 
harmoni med menneskene frem til 
ca. midten av 1800-tallet. På dette 
tidspunkt oppstod det ideer om at 
rovdyr og rovfugl konkurrerte med 
oss mennesker om det jaktbare viltet. 
Derfor skulle en utrydde dem. 
Skuddpremie, feller, gift og 
reirplyndring var lovlig. Imidlertid 
klarte vandrefalken seg bra i denne 
perioden fordi den var vanskelig å få 
tak i. 
Under den andre verdenskrig ble 
vandrefalken så godt som utryddet 
på den engelske sørkysten. Dette 
pga falkens store appetitt på 
brevduer. Hemmelige meldinger kom 
ikke frem og mange ble funnet i 
falkenes reir. I denne periode ble det 
skutt over 600 vandrefalker og en 
mengde reir ble plyndret for egg og 

unger. Men vandrefalken skulle også 
møte en enda større trussel. 
 
I Norden var det i begynnelsen av 
1900-tallet 3 til 4000 par, mens det i 
1975 trolig ikke var flere enn 45 til 60 
par. Den nye trusselen var miljøgifter 
som DDT, DDE og PSB. Falken fikk i 
seg disse miljøgiftene fordi den stod 
på toppen av næringskjeden. Fugl i 
luften var dens føde. 
Giften falken fikk i seg påvirket 
fuglens forplantningsevne. 
Eggeskallene ble tynne og knuste da 
rugingen startet. Voksne falker døde 
pga store konsentrasjoner av 
miljøgifter i kroppen. I tillegg var 
falkens egg og unger verdifulle for 
eggsamlere og falkonerer. Til slutt 
passet også brevdueentusiaster på å 
ødelegge egg og drepe falkungene. 
 
Prosjekt ”Vandrefalk” 
I 1972 begynte Svenska 
Naturskyddsforeningen et 
redningsprogram for vandrefalken. 
Prosjektet foregår fremdeles og skal 
sørge for: 
- å sikre vandrefalkens overlevelse 
på lang sikt. 
- å følge falkens utvikling 
- å kartlegge og måle miljøgifter i 
falkens næringskjede 
- å styrke den ville stammen ved å 
sette ut maskinklekte unger 
- å beskytte og overvåke verdifulle 
hekkelokaliteter 
 
Fra 1972 og frem til 1982 ble det 
samlet inn egg og unger fra ville par i 
Sverige, Norge, Finland og Skottland. 
Dette medførte at prosjektet hadde 
46 fugler i 1982 som hadde begynt å 
produsere unger. 
Utover i 1980 og 1990-tallet lot en 
falkene få doble kull. Innsamlede egg 
ble maskinklekket og unger satt 
tilbake i reiret. Den første 
vandrefalken som var født i 
fangenskap ble satt fri 12. juni 1982. 
Avlssentralen ble lagt til Hisingen 
utenfor Gøteborg. Avlsarbeidet ved 
hekkesesongens slutt i 1999 hadde 
resultert i ca. 400 unger som fikk 
friheten. Det frivillige arbeidet utenfor 
Hisingen har ført til at den ville 
bestanden av vandrefalk har hentet 
seg kraftig inn igjen. I 2001 var det 
ca. 365 par i Norge, mens Sverige og 
Finland hadde ca. 120 hver.  
 
Knyttet til kysten 
Her i landet har vi merket utbredelsen 
av vandrefalken ved at gamle forlatte 
hekkeplasser i Sør-Norge igjen er tatt 
i bruk. Flere av disse har vist seg å 
være ringmerkede falker fra det 
svenske avlsprosjektet. 
Vandrefalken holder seg langs kysten 
av Norge der den gjerne har rike 
fuglelokaliteter innenfor rimelig 
rekkevidde. Den er vanligvis sterkt 

knyttet til tradisjonelle hekkeplasser 
og har gjerne flere alternative reir 
innenfor et begrenset område. 
Hekkeplassene ligger vanligvis svært 
utilgjengelig. 
Eggene legges oftest i andre halvdel 
av april. Dette er bortimot en måned 
senere enn hos jaktfalken. Før 
egglegging slutter hunnen å jakte. 
Jaktoppholdet varer hele rugetiden 
og til ungene er mer enn halvvoksne. 
Reiret ligger vanligvis på en fjellhylle, 
men gamle ravnereir blir også 
benyttet. Kullet består av 2 til 4 
rødbrune egg som kommer i løpet av 
en uke. Begge makene ruger. Etter 
ca. 30 dager klekkes ungene og 1 ½  
måned deretter er ungene fullvoksne 
og kan forlate reiret. Oppfostringen 
av ungene er en lang prosess og 
foreldrene har ansvaret for 
matforsyningen i enda 2 måneder 
etter at ungene har forlatt reiret. 
Ungene er ikke selvstendig før i 
slutten av august måned. 
Leveområde bestemmer i stor grad 
hvilke byttedyr falken vil velge. I 
nærheten av byer er duer og stær 
attraktive arter. Ved en hekkeplass 
på Dovre var favorittmaten kråker. 
Kystpar vil trolig velge middels store 
sjøfugler som fiskemåse, terner og 
ulike vadefugler. 
Vandrefalken bruker flere 
jaktstrategier. Den er mest kjent for 
sine halsbrekkende stup fra store 
høyder hvor hastigheten kan komme 
opp i 350 km/t. Bommer den første 
gangen, kan angrepene fortsette, 
eller at falken starter en intens 
klappjakt. Mindre byttedyr blir tatt 
med klørene, mens tyngre arter blir 
slått ”knock out” i luften og deiser i 
bakken. Falken går deretter ned og 
dreper byttet ved å bite det i nakken. 
Senere studier har vist at falken 
bruker kloa på den bakre tåa og river 
opp ryggen, brystet eller hodet på 
fugl som blir angrepet i luften. 
Særlig oss som bor på Vestlandet 
har merket vandrefalken sin 
utbredelse. Frem til slutten av 1990 – 
tallet var det stort sett hønsehauken 
som var ”hovedfienden” for våre 
brevduer. Denne rovfuglen er vanlig 
over hele Sør-Norge og duene har i 
generasjoner ”lært å leve med” 
hønsehauken. I dimensjon er 
vandrefalken en mye større fare for 
oss brevdueholdere. Falken har 
siden 2000 kommet i større og større 
antall langs hele Vestlandet. For 
hvert år siden 2000 er denne 
rovfuglen blitt et mer og mer vanlig 
syn i det den jakter på duer. Enkelte 
steder rundt Bergen har falken 
overtatt helt som den rovfugl som tar 
brevduer rundt slaget. 
 
(fortsetter neste side) 
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Mer om vandrefalken 

 
Trekkvaner 
De skandinaviske vandrefalkene er 
stort sett trekkfugler som drar i 
sørvestlig retning i løpet av 
september måned. 
Overvintringsområder er Danmark, 
vestlige deler av Mellom-Europa, 
Stror-Britannia og den iberiske 
halvøya. Overvintring her i Norge 
skjer også. Jeg har med selvsyn flere 
ganger sett vandrefalken i løpet av 
denne vinteren. 
 
Egne opplevelser 
Jeg vil i neste avsnitt beskrive noe 
som jeg kaller ”fotballsyndromet”. 
Dette opplevde jeg våren 2006 da jeg 
skulle slippe ca. 200 duer fra 
Nattlandsfjellet i Bergen. Duene 
skulle fly til Os som er i luftlinje 20 
kilometer. Etter at duene hadde 
forlatt kurvene, samlet de seg og tok 
retning syd mot Os. Imidlertid så de 
ut for at de etter kort stund møtte en 
usynlig vegg, snudde og kom tilbake 
til slippstedet. Dette gjorde duene 3 
ganger. På fjerde forsøk tok duene 
igjen retning syd. Plutselig så jeg at 
duene samlet seg i en tett (da mener 
jeg tett) formasjon som var akkurat lik 
en rund fotball. I denne formasjonen 
begynte duene å skru seg i en spiral 
mot bakken. Jeg hadde aldri før sett 
en slik oppførsel fra duene og speidet 
selvfølgelig etter rovfugl, men ingen 
var å se. Da ”fotballen” var like over 

tretoppene, så jeg vandrefalken 
komme som han var skutt ut fra 
himmelen. Da falken traff dueflokken, 
gikk denne i total oppløsning. Etter 
en stund samlet deler av duene seg 
og fløy sydover.Jeg har i ettertid hørt 
at også andre brevdueholdere har 

opplevd ”fotballsyndromet” når falken 
angriper fra store høyder. Dersom 
dette finner sted under et slipp – som 
det helt sikkert gjør flere ganger – 
kan det være årsaken til stor 
spredning på duene. Duer med dårlig 
”psyke” vil nok ha små muligheter for 
å finne hjem etter et slikt angrep. 
 
Til slutt 
Vi driver alle en hobby som er utsatt 
for rovfugl. Naturen går sin gang selv 
om mange brevdueholdere ønsker 
falk og hauk der ”pepperen gror”. 
Vandrefalken er blitt en naturlig del 
av faunaen og vi må gjennom 
erfaring finne måter å drive 
brevduesport med vandrefalken som 
en del av helheten. Personlig er jeg 
overbevist om at våre duer vil 
tilpasse seg falken og forandre 
reaksjonsmønster etter hvert som 
nye generasjoner av duer blir født. 
Jeg har allerede de siste år sett 
forandring på måten duene oppfører 
seg ved et falkeangrep.  

Uansett tror jeg ikke at det bare er 
vandrefalken/hønsehauken som er 
skyld i de problem brevduesporten 
har opplevd de siste år. Problemet 
med at vi mister mange duer er mer 
innfløkt enn mange tror. Ingen kan i 
dag med sikkerhet si hva som er den 
eksakte årsak til problemene vi 
opplever. Imidlertid må vi bare 
konstantere at brevduen har fått en 
ny effektiv rovfugl å forholde seg til - 
nemlig vandrefalken. 
 
Dersom noen tilfeldig skulle kommer 
over en død falk eller hønsehauk 
som er ringmerket, vil jeg gjerne bli 
underrettet om dette. Jeg ønsker 
tilbakemelding (trenger ikke navn på 
finner) om ringnummer, dato for funn 
og funnsted. Slik kan vi lære oss om 
hvordan rovfuglen trekker, hvor 
gammel den blir med mer.  
Min mailadresse er: 
ragnar.lyssand@hjemme.no 
Ragnar Lyssand, Os bk. 
 
Stoff hentet fra boken ”Rovfugler og 
ugler i Norden”. 

Skrevet om 

vandrefalken i 

Aftenposten: 

 
Se, en vandrefalk midt i 
hovedstaden! 
Fine vaner har hun, vandrefalken 
som har slått seg ned i Oslo. Hun 
studerer menyen fra toppen av 
Oslo Plaza og spiser lunsj hos 
statsministeren. 
 

Tekst: Dag Herbjørnsrud / Erik 
Haugestad (Aftenposten) 
Først publisert: 12.03.04  

 
Dette er damen som følges med falkeblikk 
av Oslos fugleelskere: En vandrefalk av 
hunnkjønn som har slått seg ned på 
byens skyskrapere. Med en fart på opptil 
400 kilometer i timen i stup, jager hun 
duer fra toppen av byens høyhus.  
 
Får egen hekkehylle  
I går fikk Radisson SAS Oslo Plaza tilbud 
fra fugleeksperter om en hekkehylle rett 
over 37. etasje. Og både gjester og 
hotelledelsen er fascinert over den sjeldne 
fuglen, som hver dag hviler vingene 117,5 
meter over bakken. Hotelldirektør Tarje 
Hellebust ønsker nå å legge alt til rette slik 
at falken også kan bli videofilmet mens 
den hekker med en til nå ukjent beiler.  
- Personlig er jeg dypt fascinert av denne 
vandrefalken. Vi stiller gjerne toppen av 
Plaza til rådighet for å bedre 
hekkeforholdene for den, forteller 
Hellebust.  
Han opplyser at Plaza, som et av få 
hoteller i Skandinavia, tilfredsstiller alle 
krav til Svanemerket. Hvorvidt hotellet nå 
oppgraderer til falkemerket, er dog ikke 
avklart.  
Direktøren hørte om vandrefalken først for 
tre måneder siden. Morten Bergan, leder i 
Norsk Ornitologisk Forening Oslo og 
Akershus, fikk på sin side allerede i fjor 
vinter melding om at falken var observert 
blant høyhusene. I sommerhalvåret er den 
imidlertid fraværende, antagelig for å 
hekke i bratte bergvegger på Vestlandet 
eller i Sverige.  
Vandrefalken har det med å fange duer i 
flukt, for så å fortære dem rett over hodet 
til statsminister Kjell Magne Bondevik. - Vi 
har ofte sett den sitte på toppen av 
Regjeringsbygget, hvor den spiser 
innmaten av duene, sier Bergan.  
Han opplyser at vandrefalken spiser 
omtrent én due per dag, slik at byens duer 
- også kalt "luftens rotter" - blir færre. Det 
er bare et par hundre vandrefalkpar i 
Norge, og det skal være første gang en 
falk har slått seg til blant byens høyhus. 
Ornitologene ønsker nå å legge 
forholdene best mulig til rette for at 
hunnen kan finne seg en partner.  
- Forholdene i Oslo sentrum er helt 
ypperlige for vandrefalker. Hvis vi nå får 
opp en hekkehylle, tror vi mulighetene er 
store for at vi kan lokke en hannfugl hit 
også, sier Bergan.  
Så gjenstår det å se om hekkehyllen 
kommer på plass før fuglen er fløyet. 
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Historien om familien 

Gyselbrecht 

- en belgisk 

brevduefamilie med 

suksess i Barcelona.    
 

På bildet over ser vi far Gyselbrecht, 
Remy, i midten sammen med sine to 
sønner, André til venstre og Carlo til 
høyre. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Internett / Lars CorneIiussen 
 
 Belgia, brevduesportens 
hjemland, drømmer de fleste om å 
gjøre suksess på det 
internasjonale brevdueslippet fra 
Barcelona. I en konkurranse der 
over 20.000 brevduer deltar, kan 
brevduehverdagen forandres 
dersom man stikker av med første 
premien. Det gjorde familien 
Gyselbrecht i 1995. Hverdagen 
med brevduene ble straks 
forvandlet etter dette. 
 
Begynnelsen 
Faren Remy Gyselbrecht begynte 
som mange andre med 
brevdueinteresse i Belgia: smått og 
godt i guttedagene. I begynnelsen 
(før 1965), var brevduestammen 
basert på duer fra Gaby Verstraete 
og Clement Huyghe. Disse duene ga 
resultater for Remy på distansene 
som belgierne kaller ”halve-fond”, 
altså korte langdistanseslipp (600 – 
800 km.). For å få mer dreis på de 
virkelige langdistanseslippene gikk 
Carlo, den ene av sønnene til Remy, 
til anskaffelse av duer fra Gerard 
Vanhee. Prestasjoner på de virkelige 
langdistansene ga mersmak og 
interessen for å tilføre enda sterkere 
langdistanseblod i stammen. 

 

En av Barcelona-flygerne til 
Gyselbrecht som er et resultat av 
kryssing: Sproete Barcelona. 
Nytt blod 
Studerer man historien til denne 
brevduefamilien Gyselbrecht vil man 
se at de stadig er aktive innenfor 
blodfornyelse. De har stadig 
anskaffet slaget ytterligere avlsduer 
fra kjente belgiske brevdueholdere 
med langdistanse som spesialitet. I 
1969 fra Roger Vereecke og 
Catrysse. På 70-tallet fra andre 
lokale langdistansehelter. I 1980 
kjøpte de inn duer fra Raymon Cobut, 
og i 1983 gjorde familien et innkjøp 
som skulle gi de første resultater på 
Barcelona-slippet. Da kjøpte 
Gyselbrecht inn duer under superdua 
”Tee” fra Emil Denijs (enkelte steder 
referert til som Denys). Hvis man 
studerer stamtavlene til Gyselbrecht-
duene er ”Zoon Tee” far og bestefar 
til mange av duene som har prestert 
på Barcelona-slippene. 

 
Super flyger og avler fra Emil Denijs: 
”Tee”. 
 
Et heldig utlån 
Fra Emil Denijs fikk familien 
Gyselbrecht låne to duer som 
opprinnelig kom fra André 
Vanbruane. Disse duene ble 
umiddelbart satt i avl, og avkommet 
viste seg å være så sterke at 
Gyselbrecht bestemte seg for å gå til 
innkjøp av ytterligere duer fra denne 
André Vanbruane. Mange mener at 
Vanbruane kanskje hadde den 
sterkeste samling av langdistanse 
duer i Belgia noensinne. 

 
André Vanbruane. 
Født: 1910 
Død: 1999 
 
1984 – De første Vanbruane-duene 
I 1984 kommer altså de rene 
Vanbruane-duene til Gyselbrechts 

hjemsted, Knesselare. Under kan du 
se noen av Vanbruane-duene 
Gysselbrecht skaffet seg:
 

 
 
”Montauban” 
Eier: Gyselbrecht. 
Stamme: Vanbruane 
 

 
 
”Cendre” 
Eier: Gyselbrecht 
Stamme: Vanbruane 
 

 
 
”Marathon” 
Eier: Gyselbrecht 
Stamme: Vanbruane 
 
Historien om ”Laureaat Barcelona” 
Etter gjentatte suksesser med duer 
fra André Vanbruane ble det kjøpt inn 
flere duer fra denne mannen. På 
begynnelsen av 1990-tallet kom duen 
Laureaat til Gyselbrecht. Laureaat 
var 100% Vanbruane og ble satt rett 
på avlsslaget. I 1992 avlet Laureaat 
en hann som skulle snu livet opp ned 
for brevduefamilien i Knesselare. 
Sønnen til ”Laureaat” vinner det 
internasjonale Barcelona-slippet i 
konkurranse mot 20.925 duer. Etter 
dette er fremtiden som 
halvprofesjonelle brevduefamilie 
berget. 
 
På forsiden av dette nummeret av 
”Brevduesport” ser du bildet av 
familien Gyselbrechts stolthet: 
”Laureaat Barcelona”. På neste side 
ser du han igjen. 
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”Laureaat Barcelona” 
Internasjonal Barcelona vinner. 
Eier: Gyselbrecht 
Stamme: Vanbruane / Gyselbrecht 
 
To brødre går hver for seg 
Sønnene til Remi, André og Carlo, 
har nå bestemt seg for å skille lag 
som brevduekompanjonger. Dette 
henger sammen med at de ikke 
lenger bor i nærheten av hverandre, 
samt at de selv har hver sine to 
sønner, som også gjerne vil ta del i 
brevduesporten. Begge brødrene 
satser hardt på fremtiden med 
brevduene, og nå er det til og med 
duket for en intern konkurranse de to 
brødrene med sønner imellom. De 
har til og med hver sin internettside: 
 
André: www.gyselbrecht.com 
Carlo: www.gyselbrecht.be 
 
Det de nå har felles er at duene som 
går på de respektive slag har 
noenlunde samme blod flytende i 
årene. 
 
På besøk hos André Gyselbrecht 
Da redaktøren var i Belgia i 
forbindelse med brevdueolympiaden i 
februar, ble undertegnede invitert på 
slagbesøk til André. Det var Andrés 
sønn, Peter Gyselbrecht, som 
inviterte. Landlig og flott, i Ruiselede i 
nærheten av oppvekststedet 
Knesselare, ligger André og 
sønnenes slaganlegg. Denne dagen 
ventet de stort besøk fra nærmer 30 
brevduemenn fra Spania, og 
undertegnede fikk ta del i 
forberedelsene til det å ta imot 
nysskjerrige brevduefolk fra utlandet. 
Stjerne duer ble hentet fra slaget og  

 
satt i kasser slik at duene kunne bli 
håndtert og kjent på. Laureaat gikk  
på et avstengt avlsslag, så han fikk 
ingen se på. 
 
Imponerte gjester 
Både slaganleggene og duene 
imponerte gjestene, og tar jeg ikke 
helt feil var det noen av spanjolene 
som brukte opp en halv månedslønn 
for å få seg en Gyselbrecht-due hjem 
med til Spania. Da spanjolene var 
reist fikk undertegnede en privat 
omvisning der jeg blant annet fikk lov 
til å håndtere en annen stor 
Barcelona-flyger: ”King”. Det 
besynderlige med ”King var at han 
hadde 11 slagfjær, og det hadde 
mange av hans avkom også. Man 
takker ikke nei takk til en ekstra 
propell hvis man skal fly 1100 
kilometer? 

 
 Over: Et bilde av en av ”King” sine 
sønner: King Junior. Han plasserte 
seg som nummer 95 av 13.965 duer 
på Barcelona-slippet i 1999, og fikk 
78 plass av like mange duer året 
etter. 

 
Hva med fremtiden? 
André og hans sønner, Hannes og 
Peter, får også hjelp av to personer til 
for å holde hjulene i gang i forhold til 
brevduesporten. Disse to personene 
er: Andrés kone, og en spansk 
duemann ved navn Dr. David 
Madeira, som nærmest månedlig 
reiser til Belgia for å hjelpe til med avl 
og kappflygning. Denne hjelpen er 
uvurderlig sier Peter. 
 
Nytt blod 
Peter: Vi vet vi har gode duer for de 
ekstreme lange distansene, og 
selvfølgelig er det et mål for oss å 
prestere her hvert år, men vi har i 
tillegg en ny målsetning. Å begynne å 
hevde oss på 
mellomdistanseslippene. For å ikke 
blande kortene, eller duene, har vi 
egne avls- og flygeslag for 
langdistanseduene, og egne avls- og 
flygeslag for de duene som er best 
på de noe kortere slippene. Her har 
vi gått til innkjøp av duer som kan 
prestere på noe hurtigere slipp: 
Stammer som da kan nevnes er van 
Loon-duer fra vår nabo, men også en 
annen god bekjent av oss i 
Gyselbrecht-familien: Desbuquois. 

 
Fra venstre: André Gyselbrecht, Lars 
Corneliussen og Peter Gyselbrecht. 

 
Slaganleggene til André Gyselbrecht 
og sønner med besøk fra Spania. 

 
Peter 
Gyselbrecht 
inne på 
slaget. 
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VinterVinterVinterVinterkappflygningkappflygningkappflygningkappflygning    

 

I det danske brevdueblad som utkom 
14. mars dette året står det en artikkel 
om brevdueforeningen Århus, som  
søndag 4. februar i 1923 avholdt en 
kappflyging fra Tønder nede ved 
tyskegrensen. 
 
Tekst: Herlof G. Herlofsen 
Illustrasjon: www.comics.com 
 
Slippet blir betegnet som en suksess, og 
duene oppnådde en hastighet på 1000 
meter per minutt. De avsendte duene var 
alle så nær på 2 stykker avlet opp på 
ettersesongen (høstunger). 
 
Foranstående er grunnen til at jeg nevner 
en episode som skjedde onsdag den 24. 
januar i 2007: 
 
Jeg hadde solgt noen duer til Fredrikstad 
den 21. januar 2007. Da jeg den 24. 
januar skulle ut å gi duene mat, en gang 
mellom 16.00 og 16.30 så jeg fotspor etter 
duer i snøen. Her i Søgne var det den 24. 
januar ca. 5 cm. Snø og 5 – 6 kuldegrader. 
I følge Gunnar Helgesen var det 10 – 12 
kuldegrader i Fredrikstad den samme 
ettermiddagen. Været var fint og nesten 
vindstille, men med et østlig drag i luften. 
 
Plutselig kom en due flygende og landet 
ved min side. Jeg åpnet sputniken og den 
fløy straks inn. Av ringnummeret så jeg at 
det var en av de 2006-duene som var 
solgt til Fredrikstad den 21. januar. 
 
Duen hadde kommet seg ut da Gunnar 
Helgesen samme dag klokken 14.45 
skulle fõre sine duer. Den hadde fløyet 
strekningen Fredrikstad – Søgne (vest for 
Kristiansand) på ca. 1½ time, og det var 
da vi oppdaget dette at Gunnar Helgesen 
sa til meg: 
”Du Herlof, Kanskje vi heller skulle 
begynne å ha dueslipp om vinteren?”  

Referat fra styremøte i Referat fra styremøte i Referat fra styremøte i Referat fra styremøte i 

NBF søndag 6NBF søndag 6NBF søndag 6NBF søndag 6.... mai 2007 mai 2007 mai 2007 mai 2007  
på Scandic Hotell i Bergen.  
 
Styret møtte fulltallig kl.11.00 og møtet ble 
avsluttet kl. 16.50. Presidenten ledet 
møtet.  

1. Søknader for slipp innlands og 
utenlands 2007. Mattilsynet 
meddelte NBF at alle 
risikoområder i Norge ble 
opphevet fra 16.04.07. Etter 
søknad om slipp av norske duer 
til Tyskland, Danmark og Sverige 
ble tillatelse gitt når deres 
risikoområdene ble opphevet. 
NBF har sendt ut forslag til mal 
for de enkelte grupper for 
tilbakeføring av norske duer for 
slipp i utlandet. Svar på 
søknadene til de regionale 
Mattilsyn ventes før 
utenlandsslippene finner  sted. 
NBF vil fortsette arbeidet for å få 
til forenklede søknadsprosedyrer 
for slipp i utlandet og for slipp i 
tider med risikoområder uten 
utbrudd av fugleinfluensa. Vår 
hovedorganisasjon FCI har 
kommet langt i arbeidet for 
forenklede tillatelser av 
brevdueslipp over 
landegrensene.  

2. Vaksinering. Styret har vedtatt 
endringer av 
vaksinasjonsrutinene for 2008. 
Alle duer vaksineres etter 1 mars 
og før 1 april fra og med 2008. 
Ungduer vaksineres som før. 
Senunger innen 1 september. Se 
punkt 12. NBFs frister og 
meddelelser for 2007.  

3. Uttak og transport av VM-duer 
og SBU-duer. Styret vurderte sitt 
vedtak om å hensynta både 
sesongen 2005 og 2006 ved 
uttaket i 2007 og konkluderte 
med at vedtaket var riktig for å få 
fordelt mulighetene til deltagelse 
mest mulig over hele landet. Ville 
legge fram diskusjonsforslag til 
Formannsmøte om at ingen slag i 
utgangspunktet ble tilbudt mer 
enn 2 duer i VM. Til tross for sen 
melding om levering til VM i 
Belgia ble det mulig å få sendt et 
slagferdig lag til VM med 25 duer 
fordelt på Østlandet og 
Vestlandet. Kurt Schultz fraktet 
duene fra Vestlandet til Tom 
Corneliussen som hadde med 
veterinærbesiktigelse og 
transport fram til Brüssel å gjøre. 
På nytt et grundig og godt 
gjennomført arbeid  for VM-
deltagelse av Tom.                                                                                                                                     
Til SBU-landskampen var 
tilbakemeldingene fra de uttatte 
deltagere mangelfulle, men 

takket være sporty opptreden av 
flere slageiere og velvillige 
transportører kom 15 duer på 
plass hos Peter Andersen i 
Hasselager utenfor Aarhus. Både 
Frode Brakstad  og Arne Knutsen 
m. fl. var behjelpelige med 
transporten til Aarhus.   

4. Tidsskrift. Etter en uheldig start 
for ny redaktør med stoff som ble 
liggende utrykt på ”gammelt” 
trykkeri, ble det gunstig avtale 
med nytt trykkeri i Oslo og 
deretter har 3 nummer med 
ringlista kommet i rask 
rekkefølge. Stoffet til ringlista er 
for øvrig samlet inn og satt opp 
av Jonny Heimark Olsen og i 
siste omgang redigert av redaktør 
Lars Corneliussen. Redaktør 
melder at ”ny” PC  gitt av Erik 
Waaler og opparbeidet av Ole 
Fjellheim i gr.7 fungerer på en 
utmerket område med 
redigeringsprogrammet.  

5. Oppmåling. Styret vedtok å 
kjøpe inn GPS-scannere på både 
Østland og Vestland som 
grunnlag for nye koordinater for 
slag i NBF. 

6. Natt-tidstabeller. Tabeller over 
fratrukket natt-tid for 1 time etter 
solnedgang til soloppgang vil bli 
utarbeidet for alle slippdatoer 
hvert år uansett avstand. 
Tabellen oversendes til Øystein 
Knive som innarbeider tidene i 
årets beregningsprogram og 
sender til gruppene eller 
utregnere i gruppene når disse er 
oppnevnt.  

7. NBFs representanskapsmøte, 
SBU-møte, Landsutstilling og 
SBU-landskamp avholdes 8-10 
februar i Kristiansand. Opplegg 
med SBU-møte og SBU-middag 
på fredag 8 februar og invitasjon 
av utenlandske gjester ble 
vurdert.  

8. Representasjon. I NBF er det 
etter vedtektene Presidenten som 
har førsteretten til å representere 
NBF i inn og utland. Tom sa etter 
en hektisk sesong at dette kunne 
bli vel mye og la opp til at dette 
måtte fordeles på i framtiden, 
først og fremst på de øvrige 
styremedlemmer.  

9. Økonomi. Kasserer la fram 
prognose for året 2007. Det var 
35 færre medlemmer og en 
inntektssvikt på 13000 kr i forhold 
til 2006. Det var solgt 1155 færre 
ringer enn i 2006. Viktig med 
verving av flere medlemmer og 
flere annonsører for å øke 
inntektene. Utgifter og inntekter 
på ringsalg og elektroniske chips 
var fortsatt usikkert. 

PR. Det var satt i gang et arbeid i Bergen 
for å få utgitt en  
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Fortsettelse referat 

styremøte 
  
1. Powerpoint-presentasjon av 

brevduesporten. WEB-redaktør 
Eric Spydevold hadde bedt om 
avløsning senest 1.1.08 og helst 
før. PR-leder ville ta kontakt med 
Eric og tilby seg å hjelpe og 
eventuelt overta for å utnytte 
WEB-siden til økt PR i NBF. 
Styret støttet forslaget til tiltak.  

2. Nye fotringer 
(kombinasjonsringer) ble 
mottatt fra leverandør sist i 
desember og fordelt til gruppene. 
Elektroniske ringer var mottatt 
og kunne blant annet fordeles til 
de som hadde tidlige slipp med 
vinterungene. Plastikklokk til 
kombiringene var ankommet til 
fordeling blant medlemmene. 
Elektroniske chips til ringene 
skulle ankomme i midten av mai. 

3. VM-trofeene. På grunn av 
brekasje i flytransporten ble et av 
VM-trofeene ødelagt og NBF må 
bestille ny keramikkdel hos FCI. 
Begge vil bli overrakt på 
repr.møte i Kristiansand i februar 
2008. Uhellet skyldes 
sikkerhetsrutinene på flyplassen i 
Brüssel da disse ikke ble tillatt å 
tatt med som håndbagasje. 

4. Gruppesak om gjenopprettelse 
av forening ble vurdert og da det 
forlå interne avtaler som NBF 
ikke er kjent fra tidligere, må 
disse vurderes og tas stilling til i 
vedkommende gruppe. 

5. Elektroniske chips til 
fotringene vil bli sendt ut etter 
bestillingsliste fra kasserer og 
nye etterbestillinger må sendes 
Kurt Schultz og sendes ut av han. 

6. Formannsmøte søkes avholdt 
27-28 oktober på hotell ved 
Gardermoen. Styremøte 
avholdes ved Gardermoen først i 
September. 

Ved protokollen Per-Kristian Hansen 
 

 

Invitasjon 

Herved innbys alle NBF-medlemmer på 
vestlandet til å delta på 
”Langflygerklubben Vest-Norges” årlige 
slipparrangement 13. og 14. juli 2007.  
 

- 13. juli: Timetrialslipp fra 
Gaustatoppen, 200 km. 

- 14. juli: Huddiksvall 700 km. 
 
Premiering:  
Pokaler til de tre beste 
Bilde fra kunstneren Roald Tellnes (3 
napp), verdi 5000,- 
Både vinneren fra Huddiksvall og 
Gaustatoppen får napp. 
Jackpotpremie Huddiksvall: Pengepremie 
kroner 5000,- hvis eneste due på dagen! 
Dette må være blant de flotteste premiene 
som er satt opp på slipp i Norge! 
 
Melding om innsetting på slipptelefon:  
91 56 33 61. 
 
Spørsmål rettes til Rune Berg:  
Mobiltelefon: 48 88 26 22 
e-post: runsberg@start.no 
 
Hilsen Langflygerklubben 
 
 
 

Magnetiske forstyrrelserMagnetiske forstyrrelserMagnetiske forstyrrelserMagnetiske forstyrrelser    
Vi vet i dag at høy aktivitet og en 
intensitet av voldsomme eksplosjoner 
på sola i perioder kan føre til 
forstyrrelser i jordas polære 
magnetiske strømninger. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
 
Vi vet også i dag at brevduer orienterer 
seg ved hjelp av disse magnetiske 
strømningene. Hva skjer så med brevdua 
når disse magnetiske strømningene blir 
forstyrret, eller forskjøvet? 
 
Det kan virke som om duas ”innebygde 
kompass” minner mer om et slags 
rutenett-basert kart. Et innebygd 
koordinatsystem?  
 
Hvis dua ved orientering tror at den 
befinner seg på koordinatene X = 50 , Y = 
70, vil den ikke da orientere seg feil hjem 
til Origo ( X = 0, Y = 0) hvis den i 
virkeligheten befinner seg på koordinatene 
X = 40, Y = 60? Vil den ikke da stake ut en 
feil kurs og bomme på målet? 
 
NBF-sekretær Per-Kristian Hansen sendte 
redaktøren det understående 
magnetogrammet, som kanskje kan 
forklare noen av problemene våre kjære 
duer har hatt på årets slipp?  



Returadresse: 
Norsk tidsskrift 

for brevduesport 
v/ Torleif Asheim 

Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes  
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”Brevduesport” 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne 
Dette er det beste bildet som var å 
oppdrive av ”Paula 5000” på internett. 
Siden duen er født i 1984 og bildet er 
tatt i 1988, er det dessverre ingen 
gode digitale bilder tilgjengelig av 
denne due. 

 

Denne gang ”Paula 5000” 
 
Brevduens ringnummer:  
Belgia – 1984 – 6453406 
Brevduens kjønn: 

Hunn 
Brevduens farge: 
Hvit/Asket/Skimlet 
Brevduens oppdretter: 
Remi De Mey 
 

 
 
 
I stamtavlen til duen nevnes 
stammen: 

Hofkens 
 
Følgende står skrevet om ”Paula 
5000” i enkelte internasjonal 
brevduetidssktift: 
Paula 5000 er tidenes beste hunn-
brevdue på verdensbasis. Hun vant 
66 premier av de 71 slipp hun var 
med på.  
56 av de 66 premiene hun fløy til sin 
eier Remi De Mey var blant de 
øverste 10 % på resultatlistene. I de 5 
årene hun var en kappflyger (1984 – 
1989), ble hun kåret til Belgias beste 
hunn-brevdue hele 4 ganger.  

 

 

 
 
Paula 5000’s eier og oppdretter Remi 
De Mey er selvfølgelig godt fornøyd 
med avkastningen denne superdua 
har gitt han. I tillegg til en pen 
pengesum og æresbevis, har avkom 
etter Paula 5000 blitt spredd verden 
over til en ikke ubetydelig sum 
penger. Store avlsstasjoner i USA, 
Kina og Japan baserer mye av 
oppdretten på avkom etter Paula 
5000. Sønner og barnebarn etter 
henne er et kvalitetsmerke. 
 
Paula 5000 leverte flygeprestasjoner 
på de fleste avstander, men utmerket 
seg mest på slipp fra 500 til 800 
kilometer.      
 

 
På bildet over ser vi duens oppdretter 
Remi De Mey. 
 
På bildet helt til venstre på siden ser  
vi vingen til denne fantastiske 
flygeren. 
 
Paula 5000 var visstnok også en 
fantastisk avler, og som vi kan se av 
bildet til venstre har man hatt glede av 
denne dua også i Asia. 
  
 
I neste nummer presenteres ”The 
Dolle”. Jan Aarden due fra Marijn van 
Geel. 


