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Fra innholdet:
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faren

•Kåre 
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•Info om 
årsmøtet i 
Kristiansand 
februar 2008

•Brevduesport 
i Enebakk

•En 
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Danmark

Bildet over: Nybegynner og junior i Jæren 
Brevdueforening, Maren fra Flekkefjord. Nok en junior 
som har tillit hos en av sine brevduer. Les mer om Maren i 
dette nummeret av ”Brevduesport”.

Bildet til høyre: Den avbildede brevdue tilhører 
bergenseren Kåre Christiansen flyttet for få år siden til 
Danmark for å dyrke sin lidenskap; brevduesport. Allerede 
i 2007 presterer han ypperlige resultater på de danske 
nasjonale langdistanseflygningene. Les mer om Kåre i 
dette nummeret av ”Brevduesport”.
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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 
 
Norges Brevdueforbunds 
valgkomité: 
Formann: Arvid Myreng 
Jan Inge Våge 
Ragnar Jørgensen 
Eivind Aasland(vara) 
Jan Helge Evensen(vara) 
 
Norges Brevdueforbunds 
internettside: 

www.brevduesport.no 
Redaktør: Eric Spydevold 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Organ for Norges Brevdueforbund: 

Norsk tidsskrift for 
”Brevduesport”: 
Redaktør: Lars Corneliussen  
(tlf: 95879298) 
lars.corneliussen@brevduesport.no 
Trykkeri: Otto Stenersen 

 
Abonnementspris: 
1 år: 210 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 
 
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 

 
Norges Brevdueforbunds 
dommerklubb: 
Formann: Jan Inge Våge  
(tlf: 52829060) 
Sekretær: Kjell Ellefsen  
(tlf: 22270825) 
Kasserer: Hans Ulrik Jensen 
(tlf:55264733) 
 
Dommerklubbens kontonummer: 
9521.55.42824 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
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. august. 
- I postkassen: 20. august. 

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

• Nummer 7: Resultater(NBF-tidsfrist) 
- I postkassene: 20. oktober. 

• Nummer 8:Tidsfrist: 1. desember. 
- I postkassene: 20. desember. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Innhold ”Brevduesport”  
nummer 6 – 2007 
• Side 89: Forside  
• Side 90: Formalia, NBF. 

Informasjon fra tidsskriftet. 
• Side 91: Redaktørens spalte 

+ Gratulasjoner 

• Side 92: Presidentens spalte 
+ VM i brevduesport 2007. 

• Side 93: SBU-landskamp 2007 
• Side 94: Kåre Christiansen 

• Side 95: Referat fra styremøte i 
NBF. 

• Side 96: Brevduedag i 
Frederikshavn.  

• Side 97: Enebakk-banden 
• Side 98: Brevduer i Enebakk 
• Side 99: Enebakk-banden 

• Side 100: Maren & faren 
• Side 101: Faren = Geir Jondal.  
• Side 102: Velkommen til 

Kristiansand februar 2008. 
• Side 103: En falkehistorie 

+ annonse 
• Side 104: ”Oude Merckx” og 

”Jonge Merckx”. 
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Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med 

fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!    

70 år 

• Gunnar Wilskog,  
Rolvsøy BF, 11. september 

 

60 år 

• Emmy Knudsen,  
Rolvsøy BF, 01. november 

• Stefan Gren, 13. november  
Norsk Dueforening Drammen 
 

50 år 

• Richard Andresen, 
Lyn BF, 26. november 

 
40 år 

• Edvard Engelsen, 
Sunnhordaland BF, 17. 
september 

• Øystein Kyvik,  
Sunnhordaland BF, 26. oktober 

 
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. 

 

Man høster som man 

sår… 
 
På bildet er redaktøren avbildet med 
en håndfull avmytet slagfjær samt en 
duemannshatt. Det er fordi han 
ønsker å gi en fjær i hatten til de som 
bidrar i dette nummeret av 
tidsskriftet: Herlof G. Herlofsen, 
Kaare Christiansen, Marianne 
Walente, Per Kristian Hansen, Geir 
Jondal, Tom Corneliussen, Arvid 
Myreng og Snorre Lindberg. Dere 
gjør en innsats på dette nummeret av 
tidsskriftet som er høyt verdsatt. 
Undertegnede har så lyst til å 
fortsette med jobben som redaktør. 
Jeg har lyst til å gjøre en god jobb 
over en lengre periode enn et år. Det 
er dumt om en redaktør som i 
utgangspunktet har en motivasjon for 
å gjøre en jobb mister sin motivasjon. 
Den motivasjonen mister man når 

man ser at det er få mennesker som 
bidrar med tekst og bilder til 
tidsskriftet. Men den kanskje største 
grunnen til at jeg mister motivasjonen 
er at jeg må bruke min spalteplass i 
lederartikkelen til å mase. Mase om 
at folk må sende inn mer tekst og 
bilder. Nok masing for denne gang. 
Nå vil jeg være litt kreativ. På nytt til 
de overnevnte personene: Sov godt. 
 
Kappflygingssesongen er over for 
denne gang. Høsten er her. Duene 
slipper fjær så det fyker etter. Man 
kan kalle det et hamskifte. Er tiden 
inne for et hamskifte også for oss i 
denne lille brevduenasjonen? Skal vi 
kle oss med andre klær? Skal vi 
begynne å tenke litt nytt? Eller i hvert 
fall ha et litt annet fokus? Skal vi ta 
av oss businessklærne og kle oss i 
litt mer dagligdagse klær? Hva mener 
redaktøren med alle disse 
spørsmålene om klær? Mine tanker 
er som følger: 
 
Jeg har sett en del nybegynnere 
slutte seg til vårt forbund og vår 
hobby de siste årene. De kommer inn 
fulle av optimisme og glede over å ha 
funnet en hobby som virkelig 
appellerer til deres følelse av at 
fritiden blir fylt med noe meningsfylt. 
Men så går det noen år, og så mister 
de ”gnisten”. Noen får ”gnisten” 
tilbake etter at det har gått noen år, 
mens andre mister helt interessen. 
Og det er her jeg mener at vi, som 
medlemmer av et forbund som skal 
fange opp alle med en felles 

interesse, bør tenke oss 
ekstra godt om. 
 
Hvordan kan vi tenke oss 
ekstra godt om? Jeg mener 
følgende alltid vil være riktig 
fokus: Vi bør etterstrebe at 
alle som vil være medlem av 
Norges Brevdueforbund får 
lov til å være medlem på sin 
måte. Med det mener jeg at 
du som medlem ikke kan 
avskrive et annet medlem 
dersom medlemmet ikke har 
det samme fokuset som deg 
selv. Hvis en person kun har 
lyst til å ha brevduer for 
hyggens skyld skal denne 
personen være like mye verdt 
som et medlem som liker å 
levere inn mange duer til 
konkurranse og kjempe om 
de gjeveste trofeer. Hva med 
de som kun har lyst til å delta 
med en due på hvert slipp? 
Er hann eller hunn mindre 
verdt enn han som leverer inn 
38? Forslag om ny klasse i 
kappflygningskonkurransene 

til NBF er hermed kastet ut på 
forslagstavla: 
- En poengkonkurranse der 
medlemmet som har høyest 
hjemkomstprosent på utvalgte slipp 
innenfor sin egen gruppe får 100 
poeng. Det medlemmet som har nest 
best hjemkomstprosent får 92 poeng, 
og så videre. Dette helt uavhengig av 
hjemkomsthastigheten. Er dette en 
konkurranseform noen av våre 
medlemmer hadde funnet 
interessant? La oss kalle 
konkurranseklassen 
”pålitelighetsklassen”. Jeg bare 
tenker høyt jeg. 
Det overstående forslaget vil kanskje 
føre til lavere dueantall? Vil det gjøre 
det blir det jo høyere transportpris per 
due, og det er jo dumt? Er vi villig til å 
betale i dyre dommer for å sende 
brevduer på kappflyging? Kanskje? 
Hvis gevinsten blir flere medlemmer? 
Det forutsetter i alle fall at flere 
grupper samarbeider om transporten. 
Østlandet har i år vært delt i to. 
Gruppe 1, 3, 4, 15 og 16 har flydd fra 
syd. Gruppe 2, 7 og 11 har flydd fra 
nord. Det samme ser vi på 
vestlandet. Kappflyging i to ulike 
retninger? Ingen samhandling! Er en 
slik uenighet med på å ødelegge 
rekrutteringen til kappflygningene? 
 
God høst, med full myting og fruktbar 
tankevirksomhet. 
 
Ta vingepennen fatt! 
Hilsen redaktør, Lars Corneliussen. 
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Presidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spalte    

Kappflyvingene over for denne sesong! 
Høsten er her, årets sesong er over. 
Duene har for lengst gått over i den 
store myteperioden. De gamle fjær skal 
skiftes ut med nye. Dueslagene bærer 
preg av dette nu. Mye fjær virvles opp 
når duene flyr til sitteplassene sine. Det 
er viktig nå med ekstra god rengjøring. 
Redeboksene lukkes, og hanner og 
hunner skilles. 
 
Det er nå neste sesong allerede 
planlegges. Evalueringene skal foretas. 
Ikke bare på egne resultater. Også i 
klubber og grupper er det nå viktig at 
medlemmene kommer sammen og 
drøfter muligheter til eventuelle 
endringer og forbedringer. 
Årets sesong har vært problematisk på 
flere måter. Været har vært dårlig, med 
mye nedbør. Plagen med rovfugl har i 
hvert fall ikke minsket. Atmosfæriske 
forstyrrelser har forekommet hyppig. Alt 
dette bidrar jo sterkt til at våre duer har 
problemer med å nå hjem i tide. 
 
De lengste distansene ble vanskelig å 
fullføre. Årsaken er få duer og liten 
deltagelse. Transport utgiftene blir alt for 
store. Gruppene må forenes mye bedre 
kommende sesonger så en unngår de 
høye transportkostnadene. Vi ser nå 
fram til årets formannsmøte i slutten av 
oktober. Her skal vi samles om best 
mulig løsninger for alle. 
 
Årets dommersamling skal avvikles på 
tradisjonell vis uken etter. Vi ser fram 
mot en aktiv høst og vinter slik at både 
duer og medlemmer er i best mulig form 
fram mot landsmøtet i Kristiansand i 
2008. Vi sees. 
 
Hilsen Tom Corneliussen, president. 

VVVVerdensmesterskapet i erdensmesterskapet i erdensmesterskapet i erdensmesterskapet i 

brevduesport 2007.brevduesport 2007.brevduesport 2007.brevduesport 2007.    
Så var finalen i årets 
verdensmesterskap i brevduesport 
over. Norge er jo bortskjemt hva 
gode resultater angår, så når vi i år 
ikke hevder oss som vi har gjort noen 
tidligere år, vil ikke det si at Norge 
denne gang har gjort det dårlig. Tvert 
i mot. I et tøft finaleslipp har Norge 
nok en gang en due i tetflokken. 
Norges Brevdueforbunds sekretær 
har skrevet litt om finalen og den 
etterfølgende auksjonen. 
 
 
Tekst: Per Kristian Hansen 
 

De 350 finaleduene ble sluppet kl. 10.30 
og første due tilhørende William Luyten, 
Belgia tok en suveren seier og landet i 
Nevele kl.15.45. Det var kommet en stor 
tilskuerskare fra de fleste deltagerland 
som spent fulgte hjemkomsten til duene. 
Det var ingen norske representanter 
denne gang. Det tok 34 minutter før de 
neste fire duene kom. Først gikk dua fra 
Østerrike inn, deretter var det en britisk, 
så en tysk og bare 43 sekunder etter 
første due i denne flokken på fire duer 
kom Steinar Thowsens Norge 07-13951 
og besatte 5 plassen. Som vanlig har 
Steinars duer problemer med de siste 
cm inn i slaget, men under slippet 
trekker hans duer med seg flere andre 
og med 1 sekund til 4 plassen og 11 
sekunder til 3-plassen er det bare å 
konstatere at vi atter en gang har en 
due blant de største brevduenasjonene i 

Europa. Den norske due nr 2 tilhørte vår 
NBF-kasserer, Torleif Asheim, som 
kasserte inn en 27 plass og var 1 time 
og 16 minutter etter Steinars. Hadde det 
vært nasjonskonkurranse hadde Belgia 
vunnet med 3 på topp. Norge med 5, 27 
og 36pl  hadde vært blant de 5-6 beste 
nasjoner. 
28 av de 30 første duene ble auksjonert 
bort ved ankomst på finaledagen.  
Startbud 25 Euro på alle duer. Resten  
av de 203 hjemkomne duene ble solgt 
ved auksjon på internett. Her kommer 
de 9 norske med plassering, 
auksjonsvinnere og pris etter avsluttet 
auksjonsrunde 21,09.07.  
 
Nr 36: 
N-07-11834  Kjell Løvfall, Norge. 
Solgt til: Joric, Frankrike for 200 € 
 
Nr.44: 
N-07-13954: Frode Brakstad, Norge. 
Solgt til: Joric, Frankrike 200 € 
 
Nr 54: 
N-07-11843: Knut Austreim, Norge. 
Solgt til: Samuel, Belgia 120 € 
 
Nr.64: 
N-07-13578 Lars Eikeland, Norge. 
Vinnerbud: Samuel, Belgia 120 €. 
 
Nr. 108: 
N-07-10266: Jarluf Lomeland, Norge. 
Solgt til: Samuel, Belgia 100 € 
 
NR 139: 
N-07-10277: Jarluf Lomeland, Norge 
Solgt til: Sauvage Laurent, Belgia 250 € 
 
Nr 140: 
N-07-8970: B. & E. W. Johansen, Norge 
Solgt til: Matzaris Argiris, Hellas 120 €  
 
Nr. 186: 
N-07-13497: Martin Sævareid, Norge. 
Solgt til: Samuel, Belgia 100 €      
 
Nr. 188: 
N-07-13511: Walter Kilvik, Norge. 
Vinnerbud: Samuel, Belgia 100 € 
 

Bildet  viser 

duen som 

vant hele VM 

- finalen, 34 

minutter før 

neste due. 
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SBU ungduelandskamp SBU ungduelandskamp SBU ungduelandskamp SBU ungduelandskamp 

2007.2007.2007.2007.    
 
Den årlige landskampen der de tre 
skandinaviske land konkurrerer med og 
mot hverandre i et one-loft race ble i 
2007 arrangert i Danmark, nærmere 
bestemt Hasselager. Finaleresultatene 
foreligger, og SBU- og NBF- sekretæren 
presenterer her en beskrivelse av 
arrangementet og   
 
Tekst: Per Kristian Hansen 
 
Det ble en vellykket landskamp i regi av 
De danske Brevdueforeninger, ved 
slagpasser og organisator Peter Andersen 
i Hasselager. Gode treningsslipp og en 
spennende finale fra Marne 235 km ble en 
god og rettferdig konkurranse hvor 
resultatet avspeiler gode forhold i et 
samkjørt team av gode skandinaviske 
duer.  Det kom 9 duer samlet som bare 
med sekunders mellomrom ble registrert i 
slaget. Den vakre svenske ”honan” fikk gå 
inn i slaget først av 4 galante danske duer 
fra vertslandet. For å kunne ta imot de 4 
norske duer tok de 4 danske seg inn i 
slaget og som seg hør og bør lot de 4 
norske duene vertskapet gå inn først. Det 
kom ikke flere norske duer og bare 4 
svenske i alt, mens det kom ytterligere 4 
danske som da ble vinneren av SBU-
landskampen, med 5 duer av 5. Norge ble 
nr 2 med 4 på rad og de 4 svenske duer 
fikk sammenlagt en 3. plass.   
Dermed ble resultatene som følger i en 
landskamp hvor vi gratulerer Danmark 
med et flott arrangement som NBF skal 
prøve å gjøre like bra i 2008 og 2009.  

SBU-landskamp Ungduer i Danmark 2007 

Nasjonskonkurransen: høyest poengsum 
etter danskesystemet på inntil 5 duer i 
finalen. Vinnerlandet får en premie 
innkjøpt av arrangørlandet.   

1. Danmark  4923 poeng 
2. Norge   3996 poeng 
3. Sverige  3677 poeng.                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SBU-finalen fra Marne, 235 kilometer. 
Den 18 august 2007. 
 
Pengepremier og medaljer til de 3 beste 
Resultatlisten under er organisert på 
følgende måte: 
Plassering, ringnummer, eier, 
flukthastighet, poeng og gevinst kroner. 
 
1:S – 07-0436, Johansson&Steen  
1212,24 m/m, 1000 poeng, 1500 kr. 
 
2:D –07-071-0454, Danny Jørgensen 
1212.14 m/m, 1000 poeng, 1000 kr.  
 
3: DAN –07-150-0173, Fritz Juhl 
1212,03 m/m, 1000 poeng, 250 kroner 
 
3: D– 07-055-0862, Johannes Markussen 
1212,03 m/m, 1000 poeng, 250 kroner 
  
5: D –07-246-0032, Peter Andersen 
1211,93 m/m, 1000 poeng      
 
6: N –07-0629, Familien Lindberg, 
1211,41 m/m, 999 poeng 
 
6: N –07-1304, Thor Finnskog 
1211,41 m/m, 999 poeng  
 
8: N –07-0846, Eric Spydevold  
1211,30 m/m, 999 poeng   
 
9: N –07-10270, Jarluf Lomeland 
1211,20 m/m, 999 poeng 
  
10: S – 07-0094, Richard Nilsson 
1158,95 m/m, 956 poeng 
  
11: D –07-112-7372, Finn Rasmussen 
1118,56 m/m, 923 poeng 
  
12: S – 07-0333, Josè Pereira 
1055,40, 871 poeng 
 
13: S – 07-0208, L. Olsson 
1054,84 m/m, 870 poeng 
  
14: D – 07-019-0601,A & P.E. Lassesen 
990,05 m/m, 817 poeng 
 
15: D–07-070-0431 Meldgaard&Jeppesen 
716,35 m/m, 591 poeng  
 
16:D – 07-154-6285, Henry Jensen 
464,55 m/m, 383 poeng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Essduer i SBU-konkurransen for 
ungduer. 
Essduene ble kåret etter slipp fra Åbenrå 
den 4. august og den 12. august og Marne 
18. august 2007. Pengepremier til de 3 
beste og diplomer til de 10 beste 
 
Resultatlisten under er organisert på 
følgende måte: 
Plassering, ringnummer, eier, land, poeng 
og gevinst kroner. 
 
1. 055-07-0867, Johannes Markussen 
Danmark, 2901 poeng, 1500 kroner.
   
2. 071-07-0454, Danny Jørgensen 
Danmark, 2891 poeng, 1000 kroner. 
 
3. N-07- 10270, Jarluf Lomeland 
Norge, 2883 poeng, 500 kroner. 
 
4. 014-07-0094, Richard Nielsson 
Sverige, 2871 poeng 
 
5. 150-07-0173, Fritz Juhl 
Danmark, 2860 poeng 
 
6. 150-07-0032, Peter Andersen 
Danmark, 2817 poeng 
 
6. N 07- 00629, Fam. Lindberg 
Norge, 2817 poeng 
 
8. 009-07-0436, Johansson&Steen 
Sverige, 2793 poeng 
 
9. N 07- 00846, Eric Spydevold 
Norge, 2522 poeng 
 
10. N 07- 01304, Thor Finnskog 
Norge, 2322 poeng 
 
 
Premielistene satt opp etter 
resultatopplysninger fra SBU-slaget i 
Hasselager ved Peter Andersen 
 
For SBU 
Per-Kristian Hansen 
Sekretær. 
 
 

Litt informasjon om de fire norske ungduene som hevdet seg i både SBU-finalen og i SBU-essduekonkurransen: 
Nr. 3 i essduekonkurransen og nummer 9 i finalen: Jarluf Lomeland sin due: Norge–07–10270 er en due Jarluf har avlet 
fram selv, og duen har følgende foreldre: Far: Jan Rønn, Danmark / Kees de Jong. Mor: Brødrene Maas / Lomeland  
Nr. 6 i essduekonkurransen og nummer 6 i finalen: Familien Lindberg sin due: Norge-07-629 er en due som er innavlet på 
Lindbergs stamhann ”Blåfanten”. Faren til ”629” er en sønn av ”Blåfanten” da han var parret med sin egen datter. ”Blåfant-
innavlingen ” ble krysset med en hunn fra Meldgaard & Jeppesen. Denne har Jef de Wilder-blod i årene. 
Nr. 9 i essduekonkurransen og nummer 8 i finalen: Eric Spydevold sin due: Norge-07-846 er en due som har følgende 
foreldre: Faren til ”846” ble nummer 11 i SBU-finalen i 2002. Den har Janssen-blod i årene. Moren har Steven van 
Bremen, Flor Engels og Houben i sin stamtavle. Begge etter import fra Danmark. 
Nr. 10 i essduekonkurransen og nummer 6 i finalen: Thor Finnskog sin due: Norge-07-1304 er en due har Thor avlet selv. 
Faren til ”1304” er en tysk tilflyger. Thor har fått stamtavlen over duen fra den tyske avleren, og den har i følge Thor en 
”god stamtavle. Moren til er en nederlandsk due som kommer via Ronny Lilleby, og har en stamtavle som viser det ikke 
ukjente navnet: Marcel Buijsse. 
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Nordmann med suksess i Nordmann med suksess i Nordmann med suksess i Nordmann med suksess i 

DanmarkDanmarkDanmarkDanmark!!!!    

    

Kåre Christiansen er mannen som 
flyttet fra fjell og tøft klima i Norge for å 
legge forholdene best mulig til rette for 
å kunne dyrke sin hobby. Etter flere år 
som brevduemann i Bergen flyttet han 
til Danmark for å drive sin elskede 
hobby; brevduesport. Det skulle ikke ta 
lang tid før den sportslige suksessen 
kom. På oppfordring fra redaktøren 
skriver han her selv om sine 
opplevelser av sesongen 2006, samt 
opplevelsen av å prestere helt i toppen 
med sine brevduer på et nasjonalt 
langdistanseslipp i Danmark 
 
 
Tekst: Kåre Christiansen 
 
Den første sesongen i Danmark 
Sesongen 2006 var min første 
kappflygingssesong i Danmark. Jeg deltok 
kun med ettårs hvor de fleste var 
sommerunger som ikke hadde felt alle 
fjærene ferdig før sesongen. Det gikk 
fantastisk med topp plasseringer på alle 
avstander. Det ble også to 
seksjonsvinnere; på et 400 kilometersslipp 
og et 500 kilometersslipp, med to 
enkehunner. Jeg vant også 
ettåringsmesterskapet i seksjon 53. Å 
vinne et Ddb mesterskap første året synes 
jeg var stort.  
 
Sesongen 2007 og forberedelsene til 
langslippet 
I 2007 ble det ingen mesterskap men gode 
plasseringer på de aller fleste slipp. Jeg 
deltok på min første landsflygning på den 
aller siste flygehelg. Det skulle være slipp 
fra München på fredag, med forventet 
hjemkomst lørdag, men på grunn av dårlig 
vær ble slippet utsatt til lørdag (med 
hjemkomst søndag). Slippet ble for øvrig 
også flytett til Freiburg som har en noe 
lengre avstand en München. Været var 
skiftende med regnbyger og vest 
nord/vestlig vindretning. Det ville nok bli en 
hard flygning. Jeg hadde sendt 5 av mine 
2 års gamle duer, hvorav det var 3 hanner 
og 2 hunner. Duene av langflygerfamilie 
var satt inn på et eget rom med 12 reder. 
Her ble de fløyet naturlig til rede.  
 
Resultatservice gir ekstra spenning 
På tekst-tv kan man i Danmark følge med 
hvordan duene kommer hjem. Vi må 
innberette hjemkomsttid så snart første 
due er kommet og hastighet til den 
hurtigste due i hver forening blir lagt inn på 
tekst tv. Det var spennende å følge med 
hvordan duene kom hjem, først helt syd og 
så videre nordover i Jylland og til øst 
Danmark. Jeg har ca 300 km lengre en de 
sydligste slag og en av de lengste 
avstander i landet. Til sammen var det  

sendt 1338 duer på landsplan. Vi hadde 
regnet ut at jeg måtte ha due ca. kl.15.30 
for å være med i teten på landsplan. 
 
Så skjer det  
Kl. 15.28.00 kom duen min med 
ringnummeret DAN-026-05-1577 rett over 
hustaket og direkte inn i sputniken hvor 
den gikk hurtig inn på slaget. Den var 
selvfølgelig trett etter nesten 1.100 km på 
vingene, men ellers var den i fin orden. 
Den hadde flydd distansen med en 
hastighet på 1005,01 meter per minutt, og 
med det fløy duen hjem over 15.000 
danske kroner til eieren inklusive penger 
som var spilt på den. Det varte ikke lenge 
før ”1577” hadde lagt seg på eggene og 
ruget, ved avsendelse hadde den ruget i 8 
dager og hadde felt 4 slagfjær. Innen 
Freiburg hadde den deltatt på 7 slipp. 
Beste resultat var fra Göttingen, 650 km,  
hvor ”1577”  var foreningsvinner og nr.4 i 
seksjonen. Den lå hjemme og hvilte i 3 
uker innen den ble sendt på 
landsflygningen, i denne periode ble den 
kun trent 3 ganger på 50 km. 
  
Venter i 
spenning 
Jeg innberettet 
duen og ventet 
en stund før jeg 
nervøst kikket på 
tekst-tv. Av 
hjemkomsttiden 
visste jeg at det 
ble en god 
plassering, men 
hjertet gjorde et 
hopp da jeg så at 
den var nr. 2 i 
landet! Oi, Oi for 
en opptur på 
sesongens siste 
dueslipp. En av 
de aller lengste 

avstander og nr. 2 i landet. Det var nesten 
ikke til å tro, jeg var overveldet og stolt. 
DETTE VAR DUESLIPP! !  
 
Litt om ”Nationalen” 
026-05-1577 er en krysning av en 
mellomdistanse due fra Arne Porsmose i  
foreningen ”026” og en hunn fra Kees de 
Baat. Hannen fra Arne Porsmose er fra 
hans berømte "6"-par, som er av Steven 
van Bremen avstamning. Hunnen fra Kees 
de Baat, Stensbergen i Holland, er fra en 
oppdretter som er kjent for fantastiske 
resultater på 2-dagersflygninger. 026-05-
1577 er en godt bygget due, en riktig 
langflyger type. Den har fått navnet 
"Nationalen" etter sitt flotte resultat 
nasjonalt.  
 
 
På bildet under ser du Kåre utenfor sitt 
dueslag. Et imponerende brevdueanlegg 
med avdelinger for ungduer, avlsduer, 
enkehannsystem, enkehunnsystem og det 
naturlige system. En duemann sin drøm er 
gått i oppfyllelse.  
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Referat fra styremøteReferat fra styremøteReferat fra styremøteReferat fra styremøte    
i NBF den 09.09.07. 
Styret møtte fulltallig kl.11.00 på Quality 
Airport Hotel Gardermoen. Møtet avsluttet 
kl. 18.00. 
1. Gjennomgang av årets sesong. 

Vanskeligste sesong gjennom tidene i 
mai og juni på Østlandet. Av 
resultatlistene ser det ut til at 33-50 % 
av duene kommer på vanlig måte 
mens resten kommer langt senere og 
ofte utenfor 33 % av avsendte duer. I 
likhet med våre svenske 
sportskamerater har dette ført til 
avlysning av slipp og et fåtall duer 
sendt på slipp på lengre distanser. 
Samme vanskelige slipp med 
ungduene i begynnelsen av august. 
”Normale” slipp i slutten av august og 
først i september. Gr.1 og 16 melder 
om gode slipp i Danmark i juli måned 
og et godt slipp, men med få duer, fra 
gr.3 og 16 fra Hamburg den 15. juli. 
Sesongen kan føre til få eldre duer på 
slagene i 2008. Årsaker kan være 
mange: Regnfull sommer med mange 
lavtrykksfronter. Falkeangrep i 
flokkene. Hyppige solutbrudd på 
slippdagene i mai og juni. Slippet den 
26. mai ser ut til å ha påvirket duene 
over hele Sør-Norge. Da hadde det 
vært solutbrudd som hadde nådd 
jorda de 2 foregående dager og det 
fortsatte lørdag 26 mai.         Gr.5 
melder om god hjemkomst på korte 
slipp. Gr.9 melder om problemer på 
enkeltslipp og spesielt lengre slipp 
som Røros og Duvberg. Gr.8 melder 
om ganske bra slipp, men det røyner 
på, på de lengre distanser. Styret 
diskuterte hvordan vi kunne gjøre 
oppslippene sikrere med hjelp av 
meldinger til gruppene på internett (e-
mail) og på NBFs hjemmeside.     

2. Nye kombinasjonsringer. Etter noen 
klager på størrelsen når ringene kom 
er det ingen klager på disse 
fotringene i løpet av 
ungduesesongen. Når det gjelder den 
sorte elektroniske chipen skjedde 
det uheldige at dette ikke fungerte på 
Tauristerminalene ved innsetting av 
duer til konkurranse. Det fungerte ved 
koding av duer inn på klubbens PC og 
ved registrering på slagterminalen ved 
bruk av treningsliste. For Unikon-
anleggene fungerte chipen 
upåklagelig. NBF vedtok tidligere i år 
at de sorte el-chipene kunne 
returneres til NBF og at i 
ungdueslippene måtte man kjøpe 
Tauris-ringer til de som hadde 
Taurisanlegg.  Styret stadfestet dette 
vedtaket. Tauris-leverandør har lovet 
å se på Taurisprogrammet for å løse 
problemet slik at vi kan nytte de langt 
rimeligere sorte el-chipene i hele 
NBF.   

 

 
 
 
 
 
 
3. Forberedelser formannsmøte. 

Styret diskuterte hvilke saker som vil 
bli vektlagt på Formannsmøte. I tillegg 
til orienteringer fra de enkelte 
styremedlemmer og de vanlige 
programpostene, vil det bli lagt vekt 
på a) Siste rapport og ny forskrift fra 
Mattilsynet. b) Innkjøp av GPS til 
fastslåing av koordinater for 
medlemmenes dueslag og 
utregningsprogram for 
avstandsutmåling i NBF-regi. c) 
Oppgradering av innholdet på NBFs 
hjemmeside for å sikre bedre varsel 
for brevdueslipp, raskere 
resultatoppdatering og forbedring av 
rapportering av bortkomne og 
savnede duer. d) Dopingreglement. 
e) Hva kan forstyrre duenes 
orienteringsevne ? 

4. Forberedelser NBFs og SBUs 
årsmøte 2008. Alt var bestilt og lagt til 
rette for fine SBU og NBF-dager i 
Kristiansand av gr.3 v/Herlof G. 
Herlofsen. Møtene, auksjon og 
festmiddager finner sted på Quality 
Resort Hotel den  8-10 februar 
2008. Utstillingen avholdes i lokalene 
til Sørlandet Travpark. Representant 
for gr.3 vil legge fram hele konseptet 
for arrangementet på Formannsmøte. 
Styret i NBF drøftet invitasjoner til 
SBU-delegater og NBF-delegater og 
andre inviterte æresgjester. 

5. Utstillinger 2008. Vår 
veterinærkontakt Tom Corneliussen 
tar kontakt med Mattilsynet og klargjør 
krav og muligheter til 
gruppeutstilinger, Landsutstilling og 
SBU-landskamp.  

6. Invitasjoner til NBFs ulike 
arrangementer 2007-2008 ble 
drøftet.  

7. Resultater: NBF, SBU, VM.  
Resultatene for NBFs premiering var 
bare klart for NM. Den viste høy 
deltagelse og høye poengsummer på 
de beste på premielistene. Det var 
bedre fordeling av gruppene slik at 
alle grupper som hadde nok slag eller 
distanser kom med slik intensjonene 
var ved å sløyfe 400 og 500 km i NM 
og sette inn 100 km og 200 km i 
stedet. I en vanskelig sesong spesielt 
på lengre slipp var det en riktig 
endring for 2007. Styret vil drøfte 
forslag til mindre endringer, men etter 
de samme prinsipper for NM i den 
nåværende prøveordning på 
Formannsmøte i oktober dette året. 
Innstillinger til SBUs premier i 2007 vil 
være preget av mange utsatte og 
avlyste slipp, spesielt på de lengre 
distanser.                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
8. Norge ble nr 2 i SBU-landskampen 

med 6., 8. og 9. pl i finalen. Jarluf 
Lomeland fikk 3. pass i  
essduekonkurransen i SBU. I VM ble 
det gode plasseringer på Steinar 
Thowsen med 5 pl og Torleif Asheim 
med 27 plass av de 203 hjemkomne i 
finalen var det 11 norske duer. Det 
foreligger ikke resultater fra 
nasjonskonkurransen og 
essduekonkurransen, som kan være 
tatt bort i 2007. 

9. Kasserer Torleif Asheim la fram 
prognose for regnskapet for 2007. 
Medlemstallet synker fortsatt og det er 
kommet inn 11620 kr mindre enn 
budsjett. Ringsalget har også gått ned 
og det innebærer 6400 kr i 
mindreinntekt. Salget av rekvisita har 
øket med 2000 kr i forhold til budsjett 
slik at inntektene samlet ligger ca 
16000 kr i minus. Av utgiftsposter som 
ser ut til å komme positivt ut er 
tidsskrift, styremøter, PR og premier. 
Per 31.08 er det et overskudd på 
23000 men kasserer regner med 
balanse ved regnskapets avslutning. 
Usolgte el-chip til kombiringene ligger 
som en kapital for neste år. 

10. PR v/  Jonny Heimark Olsen. Mange 
henvendelser via NBFs hjemmesides 
tilbud om medlemskap som har gitt 
10-20 nye medlemmer. God PR i 
Bergen på Fuglenes dag. I NBF-regi 
ved Tom Corneliussen er det et 
halvtimes TV-program med Hilde 
Hummervold med navn ”dyrisk” som 
kommer i oktober på NRK. Frode 
Bakstads gode PR-artikkel i VG og på 
journalisthøyskolen er det en student 
som har brevduesport som 
hovedoppgave som NBF vil få tilgang 
til. 

11. Materialsituasjonen v/Kurt Schultz: 
Alle NBF-genserene er nå sendt ut til 
gruppene. Øvrig slippmateriell er 
bestilt før sesongen og sendt til 
gruppene/foreningene etter bestilling. 

12. Tidskrift. Utsendelse av tidsskrift til 
nye medlemmer har blitt noe 
forsinket, men det blir rettet opp. Det 
blir fortsatt 8 nummer per år slik som 
representantskapet har bestemt 

13. Siste styremøte i 2007 avholdes på 
Gardermoen søndag 9. desember. 
Innsendte forslag til 
representantskapsmøtet fra 
gruppene må være NBF v/sekr i 
hende senest 5. desember for å bli 
behandlet.  

 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen, sekretær NBF. 
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Ny brevduedag i 

Frederikshavn 
 
I fjor var det flere norske 
brevduefolk som tok turen til 
Frederikshavn i Danmark for å 
oppleve en helg sammen med 
brevduekamerater fra de øvrige 
skandinaviske land. Kåre 
Christiansen, nordmannen som 
bosatte seg i Frederikshavn, ringte 
redaktøren i august måned. 
Anledningen var at hans forening – 
026 Fladstrand – som arrangerer 
brevdueweekenden ville sette inn 
en annonse for å reklamere for 
arrangementet sitt. Redaktøren ga 
Kåre et tilbud om å skrive en 
artikkel for å fortelle litt om selve 
arrangementet. Under kan du lese 
artikkelen. Nederst på siden finner 
du annonsen. 
 
 
Tekst: Kåre Christiansen 
Foto: Atle Andersen 
 

Vi i ” 026 Fladstrand” gjentar 
suksessen fra i fjor, hvor vi hadde 
en meget hyggelig brevduedag. I 
fjor tok ca. 20 ”duefuter” fra Norge 
turen til Frederikshavn. Sammen 
med ca. 30 danske ”duemænd” 
ble det en hyggelig dag og aften 
med god mat og drikke. Det ble 
nok også knyttet noen 
vennskapsbånd over 
landegrensene i løpet av den 
dagen. 
 
I år er vi så heldige at vi har fått 
fjorårets dobbelte 
Danmarksmester, Henning 
Jørgensen fra Vejle til å komme 
og holde foredraget. Henning 
Jørgensen og Michael Thuesen  
Larsen vil også levere 30 unger til 
auksjonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duene fra Henning og Michael 
trenger vel ingen nærmere 
presentasjon, de er vel kjent i 
både Danmark og Norge, hvor de 
har avlet unger med topp 
resultater hos et utall av 
skandinaviske brevdueholdere. 
Det kommer også 6 duer til 
auksjonen fra Peter Pedersen 
(086 Bangsbo). Peter har fløyet 
fantastisk i seksjon 053 de siste 
årene. Han har 7 seksjonsvinnere 
bare i 2007. Han ble vinner av 
seksjonsmesterskapet 2007, og 
mellomdistansemesterskapet 
sport 2007. Peter har beste 
essdue i sprint både for hanner og 
hunner, samt beste essdue i 
mellomdistanseklassen, både for 
hanner og hunner. Peters duer er 
hovedsaklig bygget opp rundt en 
due, nemlig ”589”, som var 
seksjonsvinner 4 ganger. ”589” 
går som en rød tråd i avlen og er 
av stamme Louis de Leus / van 
Loon. Fra vår egen forening 
kommer det 4 duer fra Åge Møller 
Jensen etter hans fantastiske 026-
02-454. Denne brevduen er 
Danmarks nest beste essdue i 
2006. Åges stamme er bygget på 
Louis de Leus / Flor Vervoort. 
Når man oppsumerer blir det altså 
totalt 40 unger fra noen av de 
beste ”brevduemænd” i Danmark 
for tiden. For nærmere beskrivelse 
og stamtavler på alle brevduene, 
anbefaler vi foreningens 
hjemmeside: 
www.026fladstrand.dk 
 
Om det skulle være tid og 
interesse for slagbesøk i 
Frederikshavnområdet, fredag 
den 2. november vil undertegnede 
arrangere dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info vedrørende import av duer fra 
Danmark til Norge. 
 
Det siste år har prisene på veterinær 
tjenester i Danmark hatt en betydelig 
stigning. Jeg har fått opplyst at dette 
skyldes fjerning av subsidier fra EU. 
Da jeg flyttet til Danmark for vel to år 
siden kostet veterinær tjenestene for 
en eksport / import ca. 600,- danske 
kroner. Nå koster de samme 
tjenestene ca 2.000,-. 
Kostnadene fordeler seg slik: 
Salmonellatest: danske kroner: 330,- 
Sunnhetsertifikat for maksimum 19 
duer: kr. 710,- 
Grunngebyr: kr. 400,-
Veterinærkontroll av duene varierer 
kr. 380,- til kr. 570,- 
Totale veterinær kostnader blir da fra 
kr.1820,-til kr 2010,- Det vil si ca. 
100,- kroner per due hvis man 
importerer 19 duer. 
 
På en import kan det importeres opp 
til 19 duer. Kåre Christiansen kan 
være behjelpelig med: eksport fra 
Danmark, utfylling av alle papirer, 
oppbevaring av duene i minimum 30 
dager og fremvisning av duene til 
veterinær. Kostnadene for dette er ca 
dkr. 1000,-. Totale kostnader for en 
eksport / import Danmark - Norge vil 
da beløpe seg til 3000,- danske 
kroner. Da vil en kunne importere 
maksimum 19 duer til en pris på ca. 
160,- danske kroner per due. 

Bilde fra fjorårets brevduehelg i 
Frederikshavn der blant annet den 
suksessrike norske duemann; Steinar 
Thowsen var til stede. 
 

 
 

ANNONSE 
Stor brevduedag i Frederikshavn lørdag den 3. november 2007.  
Program for dagen og auksjonskatalogen blir lagt ut på foreningens hjemmeside i 
slutten av september. Påmelding til middag skal skje SNAREST til: 
 
Kåre Christiansen på telefon: 0045 96 21 00 32/ mobil 0045 21 70 15 83, e-post: kaare.ch@jerup.dk 

eller 
Arne Porsmose på telefon: 0045 98 48 09 66 
Her gjelder "Først til mølla" prinsippet, så hiv dere på telefonen. 
 
Arrangør: 026 "Fladstrand".                  
Hjemmeside: www.026fladstrand.dk 
Husk at det går rimelige ferger til både Hirtshals og Frederikshavn fra flere havner i Norge. 
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EnebakkbandenEnebakkbandenEnebakkbandenEnebakkbanden    

 
Tre medlemmer i gruppe 1 gjør seg 
stadig mer gjeldende på resultatlistene 
etter kappflygningene. Alle tre er bosatt 
innenfor en radius på ca. 200 meter. De 
tre er: Kjell Sterner, Geir Dal og Colin 
Almann. Sammen utgjør de et lite 
brevduemiljø i Enebakk utenfor Oslo. 
Her skriver Marianne Walente om det 
lokale brevduemiljøet i Enebakk. (red) 
 
Tekst: Marianne Walente 
Foto: Snorre Lindberg 
 
 
Colin Almann er en fersking i OBK, som 
har markert seg med gode resultater i år.  
Han er fra Wales, og interessen for duer 
fikk allerde som 6 – 7 åring. Da tok han 
vare på skadede duer, gav de mat og pleie 
til de var friske nok til å bli sluppet fri igjen.  
Han er ikke den eneste i sin familie som 
har interesse for duer. Hans bestefar var 
også aktiv duemann, men da Colin 
begynte med duer som 11 – 12 - åring 
hadde han allerede gitt seg. Hans onkel 
Vic Jacobs er aktiv duemann den dag i 
dag og har vært best i Wales de siste 6 
årene, og er også blant topp 5 i år. Det er 
nesten så man kan si at han har det i 
blodet. Colin fløy duer som junior i Wales 
og var hvert år blant de tre beste juniorene 
i landet. Da han nådde 18 – 19 års alderen 
var det imidlertid øl og jenter som kapret 
hans interesse, og dermed ble det stopp 
på dueholdet. Senere traff han Elisabeth 
og sammen flyttet de til Tangenveien i Ytre 
Enebakk. Sammen har de en datter, Emily 
på 3,5 år og en sønn, Alexander på 8mnd. 
Brevduesporten i Norge kom han i kontakt 
med gjennom Kjell Sterner, som også er 
hans nabo. Tom Arne Skofterød, Snorre & 
Jan Lindberg, Tom Corneliussen og Erik 
Waaler, bidro med duer, slik at han i 2005 
kunne være med på ungdueslippene.  
Disse duene samt, noen egen innkjøpte 
duer har gjort at han har endt opp med 

duer av følgende linjer på avlslaget: 
Janssen, Meulemans, de Klak, Houben, 
Huyskens-Van Riel, Brian Kaid, Jef Van 
Winkel og Patick Phillipens. 
 
Colin begynte og plukke premier allerede 
på ungdueslippene i 2005. I 2006 fortsatte 
han der han slapp i 2005 og var høyt oppe 
på premielista på det første slippet fra 
Elverum, han hentet seg også fine premier 
på det neste Rena slippet. Som følge av 
de harde ungdueslippene i 2005 og den 
tøffe norskeruta i 2006, valgte han å 
stoppe allerede her for å ikke miste alle de 
eldre duene sine. Han var tilbake på 
ungdueslippene igjen og på det siste 
slippet ble han slått med 14 fattige 
sekunder av naboen Kjell Sterner.  
I 2005 og 2006 fløy han med gummiringer, 
men etter det forsmedelige tapet for 
naboen skaffet han seg Tauris til 2007 
sesongen! 
I 2007 har han vært en komet i Gruppe 1. 
Han vant Kungsbacka-slippet, fikk tredje 
plass på Halmstad slippet, og avsluttet 
svenskeruta med å vinne Helsingborg 

også. Litt artig var det at kullsøsknene 06-
410 og 06-411 vant hvert sitt slipp! 
Med disse flotte resultatene er han den i 
Gruppe 1 som hevder seg best i NM i år. 
 

Colin er ikke den eneste i gruppe 1 som 
har gjort seg bemerket som nykommer. 
Geir Dal som bor litt lengere oppe i gata 
lot seg fasinere av brevduene som fløy 
rundt hos Kjell Sterner. Geir har tidligere 
vært eier av en meget bra 
kaldblodstravhest, som het Lom Sjur. 
Således hadde han interessen for dyr 
allerede fra før. Etter noen samtaler med 
Kjell, og etter å ha vært med som deltager 
på et medlemsmøte i Gruppe 1, tok det 
ikke lang tid før Geir hadde innredet en del 
av garasjen som dueslag. Kjell Sterner, 
Erik Waaler og Eric Spydevold bidro med 
duer. Disse duene fikk i følge Geir blande 
seg fritt, og det fine var at de alle parret 
seg med en makker fra et annet slag. 
Resultatet av denne miksen kalte Geir for 
”Hugin”. Det er dette som er navnet på 
Geir Dals brevduestamme. Som han selv 
sier, alle stammer må komme et steds fra, 
og hos han er stammen ”Hugin”. 

Colin Allmans dueslag. 

Colin Allman foran dueslaget sitt 
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Geir Dal fløy meget godt i 2005, han 
var godt plassert på premielisten i 
hvert eneste slipp. Også Junioren 
Mikael Isebakke, som hadde duer 
sammen med Geir, gjorde seg 
bemerket på premielistene. Geir flyr 
duene på det naturlige systemet og 
hele denne sesongen fløy han kun 
med 15 duer. Disse 15 duene var 
med på slipp hver eneste helg og 
sesongen ble kronet med en 4.premie 
på Sundsvall (450 kilometer) for Geir 
og en 16.premie på Byske for Mikael 
Isebakke.  
Når du spør Geir hva som var 
oppskriften på denne suksessen, er 
forklaringen brennesle-te. Han 
forteller at brennesle er den mest 
jernholdige planteveksten vi har og 
akkurat som ved høydetrening øker 
det antall røde blodlegemer. Dette 
fører til at blodet renses i tillegg til at 
blodet bærer med seg mer surstoff. 
Nesla plukker og koker han selv. 
 
Sesongen 2006 fikk han ikke mye ut 
av ettersom han av personlige 
årsaker måtte flytte dueslaget sitt. 
Dette medførte en del tap av duer til 
hauken som satt og passet på. 
Hauken kunne dermed bare plukke de 
duene som ikke gikk inn. På toppen 
av dette ble det mye rot med 
egglegging og knuste egg for duene. 
Så hele 2006 sesongen gikk mer eller 
mindre i vasken. Ettersom han ikke 
fikk avlet noe særlig med unger i fjor, 

og at han i tillegg ville ta vare på og 
avle på de duene som hadde fløyet 
bra for han, har han ikke deltatt noe 
særlig på slippene i år heller. Vi 
regner med at han kommer sterkere 
tilbake i 2008. Geir har som regel 
alltid et ess i ermet. 
 
Midt i mellom Colin og Geir bor Kjell 
Sterner. Han er som nevnt over, 
byggesteinen for brevdueholdet i Ytre 
Enebakk. Kjell vokste opp i nærheten 
av Enerhaugen som ligger sentralt i 
Oslo. Her var det hestestall, og over 

stallen hadde Kjell høner. En dag fikk 
han besøk fra Gunnar Hansen 
(tidligere medlem av OBK, red. anm.). 
Hansen var klar over at Kjell hadde 
interesse for duer, og da han så at 
Kjell hadde høner i andre etasje, sa 
han: ”Her kan du jo ha duer i stedet 
for.” Og slik ble det; hønene ble byttet 
ut med duer, som Kjell fikk fra nevnte 
Gunnar Hansen. Siden den gang har 
Kjell vært ivrig medlem i OBK. Kjell 
startet sesongen godt i år, men etter 
et dødsfall i familien, og oppussing av 
butikken Kjell driver sammen med 
kona Grethe, strakk ikke tiden til. 
(Kjell driver en foretning i Oslo 
sentrum, som selger alt av fôr og 
tilbehør til hundeeiere) Sesongen 
2007 har på grunn av dette vært en 
noe haltende sesong for Kjell sin del. 
Men som det positive mennesket han 
er ser han framover til neste sesong 
og gleder seg til å konkurrere igjen 
da. På avlslaget i dag har Kjell 
hovedsakelig duer i fra Kjell Pretorius. 
Han har også noen duer fra Tom Arne 
Skofterød, van Elsacker-Jepsen, Kjell 
Ellefsen, Ronald Jensen, Chris 
Hebberecht og Leekens. Av duer som 
har utmerket seg for han de siste 
årene er det Norge-06-1057. ”1057” 
er av Pretoriusblod, og har vunnet et 
ungdueslipp fra Kornsjø med 272 
deltagende duer. En annen due som 
har markert seg er Norge-06-1041. 
”1041” er en blanding av duer fra Kjell 
Pretorius, Ronald Jensen, Kjell 
Ellefsen og Leekens. Denne har 
prestert flere gode kappflygninger i 
den siste tiden. Det er Kjell som er 
medlem i Oslo Brevdueklubb, men 
når man snakker om Kjell er det 
nesten umulig og ikke nevne Grethe, 
for de to er som erteris og det er 
sjelden Kjell kommer på klubben uten 
Grethe. Kjell og Grethe  
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bor på et gammelt småbruk hvor de 
har restaurert låven og den har blitt et 
fantastisk skue. I første etasje på 
låven huses det to hester, hvorav den 
hvite er Kjells gamle konkurranse 
hest. Han har nemlig tidligere 
konkurrert i dressur, maraton og 
hinderkjøring med hest, og har her en 
7.plass i Nordisk Mesterskap innenfor 
denne grenen. Han har ikke bare kjørt 
hestene, men også konkurrert aktivt 
innenfor sprangridning. Foruten 
hestene har de noen høner og ender i 
de øvrige 2 hesteboksene. I den 
nedre delen av stallen er det mange 
bur med forskjellige tropefugler, alle 
med hjul på, slik at de kan trilles ut når 
været tilsier det. En annen 
imponerende del av Kjell og Grethes 
eiendom, er at Kjel har et eget rom 
som er hans eget salmakeri. Kjell har 
tatt både salmaker- og hovslagerkurs 
på Starum, så hestene skor han selv.   
Går man opp trappen til andre etasje 
finner man dueslaget i den ene enden 
som vender mot innsjøen nedenfor. 
Dueslaget vender mot Colin Almanns 
dueslag. I naborommet til dette har 
han planlagt å lage sitt eget urmakeri, 
for av utdannelse er han urmaker. 
Han er også en ivrig harejeger og 
sammen har han og Grethe hele 3 
hunder, en dunker, en beagle og en 
dachs. Dette er ”guttene” deres og de 
drar ikke et sted uten dem. Ved siden 
av den bedriften det faktisk er å huse 
så mange dyr, driver de en butikk der 
det selges hundefôr og utstyr til 
hunder og andre husdyr. Butikken 
ligger i underetasjen av Oslo 
Spektrum midt i Oslo sentrum. De har 
ingen ansatte og jobber der selv seks 
dager hver uke. At de i det hele tatt får 

hjulene til å gå rundt er 
beundringsverdig. At de i tillegg er to 
av de mest aktive i Gruppe 1 er helt 
fantastisk. Kjell stiller alltid opp og er 
som regel alltid igjen til alt som skal 
gjøres er gjort. Til og med de gangene 
han ikke selv har duer til start. Grethe 
viker sjelden fra hans side og er, 
sammen med Kjell, en enestående 
humørspreder og en kløpper på å 
selge lodd ved gruppas 
sammenkomster og innsetninger. 
 
Et godt naboforhold 

For Kjell og Geir er ikke den offisielle 
konkurransen det viktigste. De er 
fascinert av brevduens egenskaper i 
seg selv, og synes det er fantastisk å 
sitte hjemme og observere dem mens 
de flyr rundt slaget. Det er ikke lett å 
få kontakt med de to når de sitter ute 
og observerer duene sine. Blikkene er 
vendt rett oppover og nå og da 
kommer det utbrudd som: ”- se på 
den, se på den!”, mens de peker på 
en due som legger inn et ekstra drag 
for sitt publikum. Det belønnes med 
samme oppmerksomhet som når en 
rytter går i brudd under sykkelrittet 
Tour de France. Gleden av å drive 
med brevduer er stor, og den største 
konkurransen ligger nok i de tre 
enebakkingene i mellom. En gang fikk 
Geir en tidlig due, han løp bakover 
pekte og ropte: Se på den, se på den, 
det må være verdensrekord, det må 

være verdens raskeste due! Så ivrig 
var han, at han ikke så hekken 
komme bak seg og veltet over, til 
naboens store fornøyelse! 
I våres sagde Colin ned noen trær på 
tomten sin, for å få bedre inngang på 
duene. Da Kjell så dette bestemte han 
seg for å kvitte seg med noen 
ledninger, som gikk rett utenfor hans 
egen sputnikinngang, slik at han ikke 
skulle ha noen dårligere inngang enn 
Colin. Han kuttet ledningene og fikk 
hjelp av Geir til å kveile sammen ca 
100 meter med ledning. Da Geir og 
Kjell, fornøyde, fortalte dette på neste 
medlemsmøte så man Colin bli rødere 
og rødere i ansiktet før han utbrøt: Er 
det derfor ikke jeg har hatt noen 
telefon den siste uka? Geir svarer helt 
rolig: Ja, det kan nok passe det! 
 
En annen gang var Geir plaget av rev. 
For å bli kvitt reven la han ut en død 
høne, bundet til en tråd som gikk inn i 
huset og endte i en bjelle over 
sengen. Bjella ringte om natten og 
Geir skjøt reven, som i dagslys viste 
seg og være Grethe og Kjells røde 
katt. Slike opptrinn og historier er vi 
stadig vitne til i Gruppe 1 og vi setter 
stor pris på denne gjengen, som er 
helt fantastiske med sitt engasjement 
og evne til å spre glede rundt seg. 
Gruppe 1 ville vært fattig uten dere! 
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Maren / farenMaren / farenMaren / farenMaren / faren    

    ---- og brevduene og brevduene og brevduene og brevduene    
 

Dette innlegget er skrevet av far til 
Maren, Geir Jondal, fra Flekkefjord. 
Begge er medlemmer av Jæren 
Brevdueforening, gruppe 8. Maren 
er snart 12 år, selv passerte jeg et 
halvt århundre tidligere i år.  
 
Tekst: Geir Jondal 
Foto: Geir Jondal 
 
Begynnelsen 
Jeg er opprinnelig bergenser og drev 
med brevduer i nesten 10 år på 70-
tallet. Jeg var medlem av Ving, og var 
på slutten med på å starte klubben 
Duell sammen med Arne Fløysand. 
Duene den gang stammet fra Harry 
Størdal, Olav Sandal, Veland. Det var 
flotte duer som også var pene å se 
på. Etter hvert kom det inn en del 
tilflygere og mine beste duer stammet 
etter hvert fra skotske og engelske 
tilflygere. Disse fløy godt og de siste 
årene vant jeg mange premier på 
lange og harde slipp. På utstilling 
gjorde duene det også svært bra og 
mange premier ble vunnet. Jeg var 
som gutt svært opptatt av ekstriør og 
utseende på duene. De skulle ikke 
bare kunne fly, men være pene å se 
på. Hannene skulle være maskuline, 
kraftige og helst ha store nebbvorter. 
Var også glad i duer med hvit farge i 
sin fjærdrakt. 
 
Marens interesserer seg 
Maren, snart 12 år, har nok snappet 
opp en del duesnakk og sett i gamle 
dueblader. Hun fikk veldig tidlig lyst på 
brevduer, og det stod på ønskelisten 
til jul flere ganger. Jeg forklarte at det 
medførte mange plikter og at de måtte 
stelles hver dag. Dette skremte henne 
ikke, men etter som hun ble større ble 
hun stadig mer innstilt på å ha 
brevduer.  

En av duene til Maren og Geir 
 
Oppstart 
Høsten 2006 startet vi med å bygge ut 
garasjen i bakkant med henblikk på å 
ha duer der. Far snekret og Maren 
syntes ikke det kunne gå fort nok. 
Rommet ble delt i 2, men foreløpig er 
der ikke satt opp dør i mellom. I 

september stod dueslaget klart. Jeg 
var inne på internett og fant 
hjemmesiden til NBF. Flekkefjord 
ligger midt mellom Stavanger og 
Kristiansand. Jeg tok kontakt med 
formannen i Jæren Brevdueforening, 
Jarluf Lomeland, og ble svært godt 
mottatt. Klubben hadde alt utstyr jeg 
trengte på lager og en kveld i slutten 
av september var jeg borte for å hente 
det jeg trengte. Jeg hadde ikke tenkt å 
ta med noen duer med hjem da, men 
Jarluf sa at et medlem hadde i 
forvaring en del duer fra Helmuth 
Larsson. Disse skulle han gi vekk. 
Han mente jeg burde se på dem. Det 
endte med at jeg kom hjem med 13 
duer. Maren var i fyr og flamme, men 
min samboer syntes det gikk litt fort i 
svingene.  
 
Å skaffe seg gode brevduer 
Jeg hadde også snakket med Herlof 
G. Herlofsen i Søgne om å kjøpe 
duer. Har fått duer herfra ved flere 
anledninger, til sammen 12 stykker. 
Dette er veldig flotte duer som jeg har 
stor tro på vil avle flott avkom. 
Jeg lot tre par få unger samme høst, 
og ringet 6 unger i 06. Jeg fortsatte 
med vinteravl og har avlet 20 unger i 
2007.  
 
Tette bånd til sine brevduer 
Maren er veldig ivrig med duepasset. 
Ungene får stor oppmerksomhet og 
blir kost med under hele oppveksten. 
Dette har medført at hun har et 
spesielt forhold til flere av dem. Hun 
gir duene navn, noe som er praktisk 
når vi diskuterer duene. Da er vi aldri i 
tvil hvilke duer vi snakker om. En 
unge født i romjulen, er hennes 
favoritt. Det er en ternet og hvit hunn. 
Den har fått navnet ”Chess”, og er  

Bildet over: Maren Jondal koser med 
brevduen ”Chess”. Denne brevdua er 
fredet. 
 
avkom etter ”Spot” og ”King”. Spot er 
en engelsk tilflyger jeg fikk av den 
tidligere nevnte Herlofsen. King er fra 
Helmuth Larsson, men i følge 
ringlisten er den avlet av Gustav 
Tollefsen. ”Chess” er ikke bare tam, 
men direkte kosete. Den kommer til 
Maren med det samme hun viser seg i 
duselaget. Hun kan stryke og klø på 
den som en katt. ”Chess” nyter det, og 
hun kommer ikke bare for å få mat.  
 
Falken er skummel 
”Chess” er fredet og skal aldri trenes 
eller slippes. Den får helst ikke mer 
enn en luftetur om dagen da Maren er 
svært redd for at falken skal ta den. 
Falken tok nemlig nesten hele stjerten 
ved en anledning. ”Chess” var borte i 
timevis og jeg var nesten sikker på at 
hun var tatt. Siste observasjon var 
over en åsrygg med falken like bak. 
Men hun klarte seg til vår store glede. 
Når det gjelder falken var dette noe 
jeg ikke tenkte på når jeg startet opp 
igjen med duer. Falk var noe vi bare 
hadde hørt om på 70-tallet. Vi så den 
aldri. Det var kun hauken som plaget 
oss litt på vinteren. Jarluf forklarte 
meg om falkeplagen, og jeg leste 
også om den i bladene. 
 
Høsttemming 
I oktober/november temmet jeg de 
første ungene jeg hadde fått, og noen 
av de voksne. De fløy ute til over 
nyttår uten at jeg så snurten av 
rovfugl. I januar begynte 
hønsehauken å vise seg. Den ble mer 
og mer innpåsliten og tilslutt hadde 
den lokalisert dueslaget og satt klar i  
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nærheten når duene skulle luftes. 
Duene klarte seg bra, men ble etter 
hvert nervøse. Jeg holdt de inne noen 
dager og slapp de ut til forskjellige 
tider. Dette bedret sitasjonen og 
haukeplagen avtok. Siden mars har 
jeg ikke sett hauk i Flekkefjord. 
 

På bildet over ser vi hvilken tillit Maren 
har hos sine duer 
 
Om våren kom falken 
Ungene som ble født på vinteren fløy 
lange turer utover våren. De kunne 
være borte i timevis og var svært 
flygeglad. Utover i mai var av og til en 
unge borte når de returnerte. Jeg så 
aldri noen rovfugl men tenkte på at en 
falk kanskje hadde forsynt seg. Etter 
noen uker ble ungene mindre og 
mindre glad i å fly, og de rundet bare 
rundt i nærområdet. Da begynte 
vandrefalken og oppsøke dem her, og 
jeg har fått observert falken nesten 
daglig i perioder. Duene fikk i 
begynnelsen panikk og enkelte duer 
stakk ut av flokken og falken tok opp 
jakten på dem. Duene klarte seg bra 
på hjemmebane, så det endte stort 
sett opp med bare skadede 
vinge/halefjær. Duene må nok lære 
seg til å leve med falken og det tror 
jeg de vil gjøre.I slutten av mai, 
begynnelsen av juni, dukket plutselig 
falkeparet opp sammen. De 
samarbeidet om å jage på duene og 
var svært aggressive. De kunne holde 
på lenge, men det endte bare opp 
med skader i vinger / hale. Jeg holdt 
duene inne i en uke og slapp dem ut 
igjen. Falken kom etter noen dager 
tilbake, men alltid alene. Duene holdt 
seg tett samlet og rundet rundt 
området til dueslaget i stor fart. Falken 
gjorde noen utfall uten at duene fikk 

panikk og jeg klappet i hendene. 
Falken har stort sett trukket seg unna 
uten å noe skikkelig angrep når jeg 
klapper i hendene. Den er veldig sky.  
Det virker som duene har begynt å 
skjønne falkens taktikk, og de siste 
par månedene har vi ikke hatt tap av 
duer når de blir sluppet fra dueslaget. 

 
Trening 
Ungene har vært på treningsturer. 
Den første turen på bare 4-5 kilometer 
medførte tap av to duer født i 2006. 
Alle 2007-duene kom hjem. De kom 
veldig spredt utover hele 
ettermiddagen, så falken har nok vært 
på ferde. Ellers har treningene gått 
fint, men vi deltok ikke på 
ungeflygningene. Våre duer må fly ca. 
7-8 mil alene fra Jæren og ned til 
Flekkefjord. Vi sparer dem til neste år 
og vil prøve dem som 1-åringer. Vi vil 
trene ungene oftere nå i september / 
oktober da falkeplagen etter det vi har 

hørt, vil avta. Vi vil være tålmodig med 
ungene og gi dem best mulig 
forutsetninger for å klare seg. 
 
Internasjonal kontakt 
Jeg vet ikke om det er beliggenheten 
eller om det er tilfeldig, men mange 
utenlandske duer har funnet veien til 
oss i løpet av sommeren. For 
øyeblikket er der tilflygere fra Belgia, 
Frankrike, Nederland, Polen og 
England i dueslaget. Den ene 
belgiske duen er fra 06 og en skikkelig 
muskelbunt. Den er utrolig ”fast i 
fisken”. Alle duene er fremlyst, men 
jeg har ikke fått informasjon om alle 
ennå. En fransk hann er fra 03. En fin 
type som jeg håper vi får beholde. Jeg 
syntes fortsatt som voksen at det er 
spennende med noe nytt blod. Den 
var utstyrt med telefonnummer på den 
elektroniske ringen. Eier snakket så 
dårlig engelsk at det ikke var mye jeg 
skjønte. Den hadde vært med i et 
internasjonalt slipp for noen uker 
siden. 
 
Verdens beste brevduer 
Ellers koser Maren og jeg oss med 
duene. Min samboer, Mona, er også i 
dueslaget hver dag og har fått god 
kontakt med dem. Om de får premier 
eller ikke er ikke så viktig. Vår 
ugunstige beliggenhet gjør vel kun at 
vi kan håpe på noen premier på lange 
slipp om noen år. Maren synes ikke 
duene skal på slipp i det hele tatt, da 
hun helst ikke vil miste noen. Etter 
hvert har vi blitt enige om å prøve 
dem for å få testet kvaliteten på dem. 
Maren får ”verne” sine favoritter. Hun 
synes vi har de fineste duene i hele 
verden uansett, og er kjempefornøyd 
bare de kommer hjem. Vi har nok 
duene mest for kosen, men far håper 
selvfølgelig på noen resultater etter 
hvert. Vi ønsker alle duevenner alt 
godt! Hilsen Maren og Geir. 
 

 På bildet til 
venstre er 
det bilde av 
en av Maren 
og Geirs 
ternete duer. 
Duen 
utstråler 
sunnhet og 
vitalitet. 
Denne duen 
trives! 
 
Lykke til med 
brevduene 
Maren og 
Geir, og takk 
for bidraget 
til tidsskriftet. 
Hilsen 
redaktøren. 
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Velkommen til 

Kristiansand 8. – 10. 

februar 2008 

NBF årsmøte 
(representantskapsmøte), årsfest 
og landsutstilling. 
SBU møte og utstillingslandskamp. 

 

Den årlige milepælen i Norges 
Brevdueforbund avholdes på Quality 
Resort Hotell som ligger ca. 10 
minutter kjøring fra Kristiansand 
sentrum, og ti minutter fra Kjevik 
flyplass. Samme avkjøring som til 
Kristiansand Dyrepark fra E-18. 
Utstillingen avholdes i lokalene til 
Sørlandets Travpark som ligger 5 
minutters gange fra hotellet. Fra 
hotellet er det også kun ca. 5 – 10 
minutters gange til Kristiansand dyre- 
og fritidspark, og 5 – 10 minutters 
gange til Sørlandsenteret som er et av 
Norges største handlesenter. Buss fra 
hotellet til Kristiansand sentrum hvert 
15. minutt. Der vil bli hyggelig og 
interessant ledsagerprogram lørdags 
formiddag fra klokken 11.00. For de 
duekarene/kvinnene som ønsker det, 
vil det bli besøk til et eller to dueslag 
lørdag formiddag. Vedrørende 
festaften har vi tenkt å prøve den 
danske modell, hvor den enkelte selv 
bestemmer hva hun/han vil ha å 
drikke til maten. Formannskapsmøtet 
den 27. oktober 2007 avgjør søknad 
fra gruppe 3 hvilke utstillingsklasser 
utover de vanlige vi kan stille duer i. 
Vårt tidsskrift som utkommer i 
desember vil derfor inneholde mer 
presist både når det gjelder 
utstillingen, samt informasjon om vår 
auksjon og tilhørende auksjonsduer. 
Vedrørende transport så tilbyr 
Widerøe / SAS Braathens 
konferansegjester 35 % rabatt på 
normal pris. Minimum 10 personer må 
fly til/fra samme arrangement, og 
minste opphold er en natt. For detaljer 
ta kontakt med ditt nærmeste 
reisebyrå eller flyselskapenes 
gruppeavdeling. NSB tilbyr opp til 20 
% rabatt på sine avganger med 
unntak av flytoget til og fra 
Gardermoen. Rabattbevis bestilles 
ved henvendelse til hotellet:  
TELEFON: 38 17 77 77. 

 

Priser: (pr. person i dobbeltrom) 
- Fredag til lørdag: dagens rett + 
frokost lørdag = 640,- 
- Lørdag til søndag: festmiddag + 
frokost søndag = 880,- 
- Lørdag til søndag: Lunch + 
festmiddag + frokost søndag = 1035,- 
- Fredag til søndag: dagens + frokost 
+ festmiddag + frokost = 1520,- 
- Fredag til søndag: dagens + frokost 
+ lunch + festmiddag + frokost = 
1675,- 
- Tillegg for enkeltrom pr. døgn = 
350,- 
Øvrige priser: 
- Dagpakke for ikke boende deltagere 
(lokalleie + quality lunchbuffet + 
kaffe/pausebuffet ) : 405,- 
- Festmiddag for ikke boende lørdag 
(3-retter, inklusive middag servert i 
eget lokale på runde bord) 435,- 
 
Det vil bli dans til levende musikk 
både fredag og lørdag 

 

Påmelding innen 24. januar 
2008. (SENEST!!!) til: 
 
- Herlof G. Herlofsen;  
Telefon: 38 16 73 52.  
E-postadresse: utleie@maribello.com 
 
eller 
 
- Dagfinn Iversen: Telefon: 38 19 93 
55. E-postadresse: dag-ai@online.no 
 
Innbetaling hotell og utstilling til 
kontonummer: 
 
6315.55.17850 
Gr. 3 av Norges Brevdueforbund v/ 
Herlof G. Herlofsen 
(Innbetaling til hotellet innen 24. 
januar 2008) 
 
 
 
 

Bildene er hentet fra hotellets 
hjemmeside: 

 

Quality Hotel & Resort 

Kristiansand 

Postboks 9074 Sørlandsparken 

NO-4696 Kristiansand S 

Tel.: (+47) 38177777 

Fax: (+47) 38177780 

 

qr.kristiansand@choice.no 
www.choicehotels.no/hotels/no018 
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Om høsten finner man Om høsten finner man Om høsten finner man Om høsten finner man 

en rake, og så plukker en rake, og så plukker en rake, og så plukker en rake, og så plukker 

man opp noe fra man opp noe fra man opp noe fra man opp noe fra 

bakkenbakkenbakkenbakken....    
 
Da jeg den 5. september dette året 
skulle ned å fôre mine brevduer var 
det ikke mindre enn to falker som 
jaktet på dem. Spesielt en av dem 
var ekstra aggressiv og var bare en 
meter fra meg da den fløy etter en 
av duene. Jeg kunne bare klappe i 
hendene og brøle så høyt jeg ville 
uten at den lot seg skremme. 
 
Tekst: Herlof G. Herlofsen 
 
For å få best mulig oversikt gikk jeg 
opp på verandaen foran boligen. Det 
gikk ikke lang tid før en av duene kom 
stupende med en av falkene etter seg 
ned i et tre ved siden av dueslaget. 
Normalt går falken opp hvis duen 
klarer å komme seg ned, men ikke 
denne gang. Jeg ruslet ned til treet og 
der satt duen oppe i treet og falken 
nede på marken ved stammen av 
treet. Det var første gang jeg har sett 
en falk på så nært hold. Falken fløy 
først opp på en gren da jeg var en 
halv meter fra den. Det morsomme 
var at den hele tiden var mer opptatt  
av duen enn av meg! – Der satt en del 
duer i nærheten som var helt 
paralysert, så jeg tenkte at det var 
best å få falken til å fly bort. Jeg gikk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
opp i min redskapsbod og fant en 
løvrake av plast som jeg klarte å 
skremme den bort med, men det gikk 
toppen to minutter før jeg så falken på  
nytt etter en due i stup mot boligen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Både dua og falken smalt denne 
gangen rett inn i det doble 
termopanvinduet i stuen. De traff 
vinduet så hardt at jeg bare kunne 
plukke dem opp fra bakken begge to. 
 

Bildet over viser Flor Engels 
stamhann: BELG-86-6616231 

Bildet over viser ”De 178”. Sønn av 
”231”. Super kappflyger og avler hos 
Flor Engels. 
 
TA TELEFONEN NÅ FOR Å 
BESTILLE! 

Annonse 
Til salgs!  
Hvorfor gå over bekken etter vann? 
Spar fra kr. 8000,- til kroner 9000,- pr. brevdue!!!  
 
I 2005 og 2006 importerte jeg unger etter Flor Engels, Brødrene Janssen og 
Karel Meulemans aller beste avlspar. Spesielt mange etter Flor Engels 
avlsduer, så som ”231”, (BELG-86-6616231) topp avlsdue og stamfar til utallige 
supre kappflygere hos Flor Engels: --------------------------------------------------------� 
- ”De Witten”: (BELG-89-6324103) 1. plass nasjonal Bourges av 9756 duer, og 
1. plass Argenton av 2197 duer. 
- ”De Dikke”: 2 x 1. plass nasjonal La Souteraine. 
- ”De 890”: 1. nasjonal Argenton av 3.427 duer. 
- ”De Dikken”: 1. interprovinsial Chateauroux av 13285 duer. 
- ”De 178”( sønn av ”231” ): far til ”036”. 1. provinsial Chateauroux.---------------� 
- ”417”: 1. provinsial Bourges. 
- ”734”: 1. provinsial Argenton. 
Pluss diverse andre toppduer! 
Da jeg har tenkt å gå videre med avkommet, har jeg også en del avlsduer som 
selges rimelig. 
Gratis frakt til Oslo og Stavanger.  
 
Herlof G. Herlofsen 
Åros, 4640 Søgne 
Telefon: 38 16 73 52 



Returadresse: 
Norsk tidsskrift 

for brevduesport 
v/ Torleif Asheim 

Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes  
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”Brevduesport” 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne 
 
Denne gangen presenteres ikke 
bare en, men to duer. Det er snakk 
om en far, og en sønn. Både faren 
og sønnen, er kanskje blant tidenes 
mest kjente brevduer: ”Oude 
Merckx” og ”Jonge Merckx”. 

Brevduens ringnummer: 
Belgia-1967-6282031 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Lysternet 
 
Brevduens oppdretter: 
Brødrene Jansen fra Arendonk. 
 
Brevduens kallenavn: 
”Oude Merckx” 
Eller på norsk: ”Gamle Merckx” 
 

 
 
”Oude Merckx” fikk tilnavnet etter den 
populære og svært raske belgiske 
syklisten Eddy Merckx. ”Oude” betyr 
gammel, og har sammenheng med at 
denne hannen ble svært gammel. Det 
som gjorde ”Oude Merckx” til en 
eksepsjonell brevdue er at den i tillegg 
til å være en ekstremt rask og stabil 
kappflyger, var en brevdue som avlet 
flere supre kappflygere. ”Oude 
Merckx” vant 21 første premier som 
kappflygningsdue selv, og hans 
avkom har vunnet nesten like mange 

som han selv. En sønn av ”Oude 
Mercks” ble oppkalt etter sin far. Selv 
om også denne brevduen ble 
gammel, ble den for all tid hetende 
”de Jonge Merckx”, eller ”den unge 
Merckx”. Sønnen, eller ”den unge 
Merckx” hadde ringnummeret: 
Belgia-1970-6243257. 

 
 

”Jonge Merckx” var svært lik sin far i 
både form og lynne, og kapret 16 
første premier. På denne siden er 
”Jonge Merckx” sitt hode avbildet da 
dette var det eneste bildet redaktøren 
klarte å oppdrive av denne duen. Vi 
kan se at ”Jonge Merckx” ikke var 
spesielt maskulin av utseende.  Far 
og sønn Merckx er selve fundamentet 
i den brevduerasen som brødrene 
Jansen fra Aarendonk i Belgia skulle 
bli kjente for i brevduemiljøer i hele 
verden. Disse duene stammer fra 
duene som brødrene Jansens far, 
Henri Jansen, anskaffet seg i tiden 
rett etter første verdenskrig. Det er da 
her snakk om ”de Vos van 1919” som 
var en rødternet due fra Louis 
Ceulemans, samt ”de Schalieblauwe 
van 1932” fra Cas Goosens. 
Etterkommerne etter spesielt disse to 
duene fra henholdsvis 1919 og 1932 
holdt brødrene Jansen gjemt i 
kjelleren under hele den andre 
verdenskrig. Det sies at de hadde 42 
brevduer gjemt i kjelleren, og da 
krigen var over ga de bort halvparten 
til en brevduekompanjong i nabobyen. 
Kompanjongen forsøkte å temme de 
21 duene til sitt dueslag, men mistet 
alle. Gjett om han angret på det! Det 
kan nevnes i fleng avkom som har 
enten den unge eller den gamle 
”Merckx” i sin stamtavle. Samtlige er 
toppflygere: 
- ”De 019” (sønn av Oude Merckx” ) 
- ”De Raket” 
- ”De Raketman” 
er bare noen av etterkommerne. 
Foreldrene til ”Oude Merckx” var: ”de 
Donkere Stier” (den mørke oksen) og 
”de Het Kleintje” (den ene lille).  
 
Det store bildet viser ”Oude Merckx” i 
all sin prakt. Hodet til venstre tilhører 
”Jonge Merckx”. Over ser vi en 
reklameplakat der de sentrale duene 
hos brødrene Janssen er avbildet. 
 
I neste nummer av ”Brevduesport” 
presenteres en tysk storhet: ”Vos 74”.  


