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Norsk tidsskrift for 

Fra innholdet:

• Jarluf Lomeland, 
Norgesmester 2007

• Superveteran: 
Asbjørn Knudsen.

• Fra albumet til 
Thorleif ”Fåla’n”
Hansen.

• Slipprapporter fra:

• gruppe 3

• gruppe 7

• Brevduas 
tilpasning til rovfugl.

• Til minne om 
Karin Lindberg

• VM-laget 2008

• Mer om 
bergenserne med 
suksess i Danmark

• Møtereferat

• Tur for ledsagere

• Nok en 
internasjonal 
brevduestjerne

• Med mer…

Bildet over viser brevdua ”Sleipner” som ble 
NBF’s distansevinner på 500 kilometer i 1952. 
Bildet er fra fotoalbumet til nå avdøde Thorleif 
”Fåla’n” Hansen.
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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.net 
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: Jonny Heimark Olsen 
E-post: jonny.olsen@hjemme.no 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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: 52839060) 
Sekretær: Kjell Ellefsen  
(tlf: 22270825) 
Kasserer: Hans Ulrik Jensen 
(tlf:55264733) 
 
Dommerklubbens kontonummer: 
9521.55.42824 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Utgivelsesplan og tidsfrist 
for  
innlevering  
av tidsskriftet 
”Brevduesport”. 
 
 
• Nummer 1: Tidsfrist: 20. januar. 

- I postkassene: ca. 1. februar. 

• Nummer 2: Tidsfrist: 20. februar. 
- I postkassene: ca. 1. mars. 

• Nummer 3: Ringliste(NBF-tidsfrist) 
- I postkassene: ca. 1. april. 

• Nummer 4: Tidsfrist: 20. april. 
- I postkassene: ca. 1. mai. 

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

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

• Nummer 7: Resultater(NBF-tidsfrist) 
- I postkassene: ca. 1. november. 

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

 
 
 
 
 

Innhold i dette nummer av 
”Brevduesport”: 
� Side 1: Forside 
� Side 2:  

- Formalia, NBF. 
- Informasjon fra tidsskriftet.  

� Side 3:  
- Redaktørens spalte 
- Gratulasjoner 

� Side 4:  
- Presidentens spalte 
- Referat styremøte NBF 

� Side 5: Brevdue+ rovfugl = sant? 
� Side 6: Norgesmester 2007: 
� Side 7: Jarluf Lomeland 
� Side 8: Slipprapport gruppe 7 
� Side 9: Slipprapport gruppe 7 
� Side 10: Asbjørn Knudsen 
� Side 11: Asbjørn Knudsen 
� Side 12: Slipprapport gruppe 3 
� Side 13:  

- Slipprapport gruppe 3 
- Til minne om Karin Lindberg 

� Side 14: Bergensere i Danmark. 
� Side 15:  

- Bergensere i Danmark 
- Rettelser NBF-resultater 
- Invitasjon til landslag i VM. 

� Side 16:  
- Brevduestjernen Zemer 
- Program for ledsagere 9. 
februar 
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Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med Vi gratulerer med 

fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!fødselsdagen!    

70 år 
- Asle Brekke, Mjøsen BF 

16. mars 
 
65 år 
- Ivar Hole, Rapid BF 

9. februar 
 
60 år 
- Gunnar Vestre, Sunnhordl. & 

Vestfjellet BF 
3. mars 

       
50 år 
- Sveinar Kringlebotten,  

Sunnhordaland & Vestfjellet BF 
14. mars 

 
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. 

 

Historien om boka 

som aldri ble lest 
 
En tradisjon folk i vårt langstrakte 
land etter hvert har gjort til en del av 
så vel påske som juleferie, er å 
kose seg i sofakroken med lesing. 
Noen leser krim, noen leser 
kokebøker, noen nøyer seg med 
ukeblader, mens atter noen leser 
brevduelitteratur. Ikke rart 
desember og mars måned er de 
beste månedene hos norske blad 
og bokforhandlere. Selv har jeg tatt 
denne tradisjonen innover meg, og 
nyter gleden ved å kose meg med 
god lektyre i romjula. Da har jeg tid 
til det liksom.  
 
Da jeg midt i sesongens flygninger 
fikk låne en brevduebok fra en 
kollega i min brevdueklubb, gledet 
jeg meg virkelig til å få tid til å lese 
denne, da bokas tittel virket 
forlokkende: ”How to fly young 
birds”. Jeg hadde jo lyst til at 
ungduene mine skulle fly. Kanskje 

boka kunne bli en artikkel i 
tidsskriftet ”Brevduesport”? Den var 
riktignok skrevet på engelsk og 
krevde nok litt oversetting og 
bearbeiding for å kunne bli 
omskrevet til en artikkel, men med 
tiden til hjelp, så kanskje… Boka 
ble først liggende i bilens 
hanskerom, og jeg må komme med 
innrømmelse her, jeg glemte faktisk 
at boka lå der i et par uker. Jeg var 
nok alt for opptatt med å sette 
ungduene mine i kurven om 
kveldene klar til trening morgenen 
etter. Jeg kunne stå i timevis inne 
på ungdueslaget å ”drømme meg 
bort” i disse ungduenes bravader 
som kappflygning og avlsduer i en 
tenkt fremtid. Dermed forble boka 
”how to fly young birds” ulest. Først 
da jeg skulle lete etter en kartbok 
som lå i det nevnte hanskerommet 
dukket boka opp i mine tanker 
igjen. Boka ble fraktet fra 
hanskerom til nattbord. Et skritt 
nærmere lesing.   
 
Plutselig, og før jeg visste ordet av 
det, var første ungdueslipp der, 
som julekvelden på kjærringa. 
Hvordan ville dette gå? Jeg hadde 
jo ikke gjort noe nytt og spennende 
med ungduene mine. Det jeg hadde 
gjort med mine ungduer var jo bare 
enkel barnelærdom som jeg blant 
annet fikk fra min nå avdøde 
brevduekollega Kjell Pretorius: 
”Tren ungduene så ofte som mulig, 
men ikke lenger enn 30 kilometer. 
Husk at ungduetrening primært 
handler om å gi ungduene en 
positiv følelse av det å komme 
hjem.” Da jeg satt i bilen på vei til 
innsettingen, og tenkte på Kjells ord 

kjente jeg på usikkerheten: Hva 
hvis det står noe fantastisk i den 
boka som jeg ikke har fått tid til å 
lese? En slags snarvei til den rette 
måten å drive brevduesport med 
ungduer? 
 
Jeg slo meg til ro med min 
grunnleggende tanke om 
brevduesport da jeg stilte meg selv 
følgende spørsmål før innsettingen: 
”Lars! Koser du deg med 
brevduesporten nå?” Heldigvis for 
min egen del var svaret: ”Ja! Du 
koser deg! Så lenge jeg for lov til å 
stå inne på dueslaget å drømme 
om den og den dua sine 
prestasjoner i sitt fremtidige liv som 
kappflyger, ja, så koser jeg meg. 
Vel fremme på klubbhuset slo jeg 
meg til ro med denne tanken: ”Jeg 
er fornøyd så lenge så mange som 
mulig av mine deltagende duer 
kommer hjem innen rimelig tid”. Jeg 
har til dags dato ikke lest boka 
”How to fly young pigeons”. Kanskje 
jeg kommer til å gjøre det? Kanskje 
ikke? Men aldri på bekostning av 
hyggen med brevduesporten. Så 
fort jeg merker at hyggen med 
brevduesporten overskygges av et 
jag og mas etter premier, da må jeg 
tenke meg om: Er det dette jeg vil? 
 
Dessuten. Det er vel snart på tide å 
levere boka tilbake til min 
brevduekollega? Og hvordan det 
gikk på ungdueslippene? Jeg synes 
det gikk ganske bra! Hva er 
moralen her? Stol på dem du stoler 
på. 
 
Redaktør, Lars Corneliussen. 
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Presidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spaltePresidentens spalte    

Bildet over er et bilde fra Thorleif Hansens 
album, og viser presidenten som ung gutt på 
innsetting av brevduer til konkurranse.  
 
Godt nytt år ønsker jeg alle brevduevenner i 
inn og utland. Et utfordrende år ligger nok en 
gang foran oss. Vi nærmer oss raskt vårt 
årsmøte i Kristiansand. Viktige saker skal 
drøftes, behandles og avgjøres til det beste 
for vår sport. På fredag skal SBU-møtet 
avholdes etterfulgt av SBU-middag. Vi ser 
fram til å være vertskap for våre 
skandinaviske venner. Norges 
Brevdueforbund har også invitert 
presidententen i FCI, Dr. Jose Manuel Azenta 
Tereso med frue, samt presidenten i det 
tyske brevdueforbund hr. Horst Menzel med 
frue til vårt arrangement. Vi håper de har 
anledning til å komme til Kristiansand. NBF 
hadde håpet at SBU-klassen på vår utstilling 
kunne arrangeres, men dessverre må dette 
avlyses på grunn av forskjellige problemer 
med krav om attester av veterinære hensyn. 
Nytt på årets landsutstilling er at det innbydes 
til åpen klasse. Vi håper at så mange som 
mulig vil delta på landsutstillingen med sine 
beste duer. Under festmiddagen på lørdag 
skal vi selvsagt hylle våre vinnere fra 
konkurransene i 2007.  
 
Norges Brevdueforbund har for øvrig mottatt 
jul og nytt års hilsener fra FCI, det tyske, det 
spanske, det belgiske og det ungarske 
brevdueforbund.  
 
Jeg vil også benytte anledningen til å rette en 
takk til Øystein Helgesen, vår ansvarlige 
oppmåler gjennom 15 år som har valgt å si 
opp sin avtale med NBF. Takk for vel utført 
arbeid. 
 
På dueslagene går jeg ut fra at mange 
allerede er i gang med vinteravl, ja jeg ser 
ikke bort fra at årets første unger allerede har 
fått sine ringer på. Før vi kan starte opp med 
våre konkurranser er det mange ting som 
skal på plass både i foreninger, grupper og i 
NBF. Jeg vil ønske alle medlemmer lykke til 
med årets sesong, og håper at de fleste vil 
oppnå sine mål. Samtidig vil jeg takke alle 
mine styrekollegaer i NBF for et godt 
samarbeid i året som gikk. 
 
President, Tom Corneliussen 

Referat styremøte i Referat styremøte i Referat styremøte i Referat styremøte i 

NBF, 9 desember 2007.NBF, 9 desember 2007.NBF, 9 desember 2007.NBF, 9 desember 2007.    
Møtet varte fra kl.11.00 til 17.30 og ble 
holdt på Gardermoen Gjestegård. Styret 
møtte fulltallig. 
 
1. Landsutstilling og SBU-landskamp i 
Kristiansand. 8 –10.02.08. Mattilsynet 
hadde gitt muntlig klarsignal for 
Landsutstilling og. SBU-landskamp Det 
innebærer at det legges opp til  
Landslagsklasse 1 A og 1 U  med uttagning 
og landskamp med SBF og DdB  i 2008.  
 
2. Forslag til SBU. Styret vedtok å fremme 
to forslag til SBU, som var annonsert og 
godkjent på Formannsmøte. Begge 
forslagene gjaldt reduserte krav til km-
avstander i Skandinavisk Mesterskap og i 
SBU-landskampen.                                                        
a) Nytt punkt 2 i klasse 1. Skandinavisk 
Mesterskap. Forbund/gruppe/distrikt 
forutanmelder slipp på minst 2x200 km, 
2x300 km og 400 km. 
b) SBU-landskamp, utstilling: Hanner skal 
under siste året/sesong ha minst 800 pr.km 
innen 20 % av deltagende duer i seksjon/ 
gruppe/ distrikt. Hunner/honor skal ha minst 
600 pr.km, men for øvrig samme krav som for 
hanner. 
 
3. Innkomne forslag: Styret diskuterte 
innkomne forslag fra gr.6 og 7 og vedtok sine 
innstillinger til forslagene. Styret vedtok også 
egne forslag til representantskapet angående 
NBFs Dommerklubb, nytt dopingreglement, 
endrede kontingentgruppe fra 2009, endring 
av statutter i langdistansemesterskapet, 
omlegging av oppmålingsrutinene, budsjett 
for 2008 og forslag til valgkomitè 2008.  
 
4. Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble 
drøftet og styret i NBF ga honnør til 
valgkomiteen v/Arvid Myreng for godt arbeid 
med å få fram alle innkomne forslag fra de 
ulike grupper i NBF til representantskapet.  
 
5. Fotringer 2008: De grønne fotringene for 
2008 var ankommet til bestilt tid og var klare 
for utsending siste uke i 2007. Bare 6 av 15 
grupper var kommet inn med ringbestilling til 
fristen 1. desember. Tauris v/Sven Rosager 
har lovet å gjøre hva han kan for å få en 
avtale med NBF angående elektroniske chips 
til Tauris-systemet fra og med 2008.  
 
6. Utsillingspremier og klasser: Styret 
diskuterte tildeling av Grand Prix i forhold til 
en ny Åpen Klasse som var bestemt på 
Landsutstillingen etter søknad fra arrangøren. 
Styret blander seg ikke inn i tildelingen av 
Grand Prix. Det er arrangøren som selv 
setter opp en slik premie og sammen med 
NBFs Dommerklubb, som lager statuttene for 
en slik premie. Styret innstilte på i samsvar 
med utstillingsreglementet at NBFs 
ærespremie skulle gå til det slag som har 
beste hann og hunn i sammenlagt 
bedømmelsespoeng regnet fra alle klasser 
unntatt Åpen Klasse.  
7. VM i brevduesport 2008: Styret gikk 
igjennom reglene for tilbud til deltagelse i VM 
for 2008. Ingen slag får i utgangspunktet 
muligheter til å delta med mer enn 2 duer. 
Først er det mestrene som får tildelt plass, 
deretter de beste i kl.1 NM. Max 20 duer.5 
duer tas ut ved loddtrekking etter søknad. 

Tilbudet blir sendt ut til de inviterte. Det blir 
også invitert til et ungdomsmesterskap for 
juniorer samme sted. Hvert land kan stille 
med inntil 20 duer i dette juniormesterskapet. 
VM og juniormesterskapet finner sted i 
Tyskland med levering av duer sist i april 
2008. 
 
7. SBUs one-loft race 2008. Styret vedtok et 
tilbud til gr.16 angående arrangementet av 
SBU-landskamp for ungduer i Larvik 2008. 
Det er ungduemesterne i NBFs grupper og 
de 2-3 beste i kl.10 som får tilbudet om 
deltagelse i SBU-landskampen på det norske 
SBU-laget. Hvis ungduemesteren i en gruppe 
ikke har muligheter, går plassen til 
nestemann i ungduemesterskapet i 
vedkommende gruppe. 
 
8. Premier: Bestilling og innkjøp av NBF-
premier og gavepremier blir gjennomført av 
Tom Corneliussen som forrige år. 
 
9. Hedersmedaljer: Styret vedtok å tildele 
Geir Erling Birkeland, Arendal & Grimstad BF 
og Jan Olav Thrana, Lyn Brevdueforening, 
NBFs Hedersmedalje under festmiddagen i 
Kristiansand den 9. februar 2008. 
 
10: Regnskap: Kasserers forslag til 
regnskap for 2007 ble godkjent av styret med 
et lite overskudd.  Dette blir da styrets forslag 
til NBFs regnskap for 2007. 
Revisjonsberetning vil følge regnskapet til 
representantskapet så fort denne er klar fra 
revisorene.  
11. Web-redaktør: Jonny Heimark Olsen 
overtar som WEB-redaktør etter Eric 
Spydevold og starter arbeidet umiddelbart 
med oppgradering og tilrettelegging for 2008.  
12: Tidsskrift: Redaktør av tidsskrift, Lars 
Corneliussen, melder om at omslaget på vårt 
medlemsblad blir grønt slik som fotringene i 
2008. Farget omslag vil øke prisen litt for 
trykking.   
13: Vaksinering 2008. Det vil bli noen 
endringer i vaksinasjonsrutinene for 2008 slik 
at disse blir tilpasset i gruppene for utstillinger 
og kappflygninger fra andre land.  
14: Oppmåling: NBF arbeider med nye 
oppmålingsrutiner hvor gruppene står for å 
innarbeide nye koordinater til hvert slag og 
beregningen av avstand fra oppslippsted til 
det enkelte slag blir lagt inn i 
utregningsprogrammet. Koordinatene skal 
være ferdig til 1. mars. Det utarbeides egen 
side for innrapportering av koordinater på 
NBFs WEB-side.  
15: Representasjon: NBF hadde mottatt 
invitasjoner fra DdB, SBF og det tyske 
brevdueforbund. NBF blir representert ved 
President Tom Corneliussen slik det er 
nedfelt i Presidentens ansvarsområde i våre 
vedtekter. NBF måtte takke nei til en 
invitasjon til høring om ”dyrevelferdslov” 
arrangert av Norske Zoohandleres 
Bransjeforening.  
16: ”Ny” Forening: Stavanger og Omegn 
Brevdueforening søkte om å bli tatt inn i 
Jæren BF/gr.8 etter ”å ha blitt lagt på is” i 3 
år. Gr.8/Jæren BF var negativ til å ta inn SOB 
igjen. Styret i NBF vedtok å gi SOB status 
som direkte tilsluttet forening i NBF i 2008, 
med muligheter til å delta om NBF og SBUs 
premier ved flygesammenslutning med andre 
grupper. SOB har tilmeldt 10 medlemmer i 
2008 hvorav 4 kommer fra Jæren BF.  
 
Ved protokollen Per-Kristian Hansen.  
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BrevduensBrevduensBrevduensBrevduens tilpasnings tilpasnings tilpasnings tilpasnings----

evne til rovfugl evne til rovfugl evne til rovfugl evne til rovfugl 

(vandrefalk)(vandrefalk)(vandrefalk)(vandrefalk)    
 
Det er blitt november og vi som driver med 
brevduer er inne i en rolig periode. Duene er 
i slutten av fellingen og ungduer som gamle 
fremstår i sin fineste fjærdrakt. Det er på tide 
å skrive ned noen refleksjoner man har gjort 
seg i forbindelse med årets sesong. 
 
 
Tekst: Ragnar Lyssand 
 
Tunge år 
Som vi alle vet har brevduesporten i Norge vært 
gjennom en del tunge år. Uforklarlige 
hjemkomstproblemer for våre brevduer, økende 
bestand av vandrefalk, fugleinfluensa og tap av 
medlemmer er stikkord som kaster litt lys over 
problem vi har hatt de siste årene. Vi som 
holder fast på vår kjære hobby og som er innstilt 
på å gjøre en jobb for sporten, begynner 
heldigvis å se positive forandringer. I gruppe 5 
begynte den negative utviklingen i 2002/2003. 
Vi slapp våre duer fra øst og merket at 
hjemkomsten fra slippene ble dårligere. Duene 
kom spredt og slippstasjoner som hadde vært 
”bankers” begynte å bli dårlige. Frustrasjonen 
begynte å bre seg innen medlemsmassen da 
ingen hadde et godt svar på de problemene 
duene tydeligvis hadde med å finne veien hjem. 
Diskusjonen gikk på feil transport, 
mobiltelefoner, solutbrudd, feil slippretning, 
påvirkning av magnetfelt med mer. Imidlertid var 
det ingen som hadde det ”rette svaret”. Da vi i 
tillegg fikk problematikk knyttet til fugleinfluensa 
i 2005/2006 var det mange medlemmer som 
satte spikeren i kisten. De avviklet og sluttet 
med duer. Gleden med å holde brevduer var 
borte.  
 

Lyset i tunnelen 
Imidlertid begynner vi hos oss nå å se lyset i 
tunnelen. Etter at gruppe 5 i tiden 2004 til 2006 
med mer eller mindre negativt resultat, hadde 
prøvd å skifte slippstasjoner, skifte 
slippretninger samt prøvd ulike transportmåter, 
satte vi foten ned på generalforsamlingen 
høsten 2006. Skulle vi drive brevduesport måtte 
vi ”nullstille” oss og starte på nytt. Vi bestemte 
oss for å slippe våre duer i retning øst med en 
del korreksjoner i forhold til slippdato. 
Korreksjoner for slippdato var helt nødvendig på 
grunn av egenopplevelse og erfaringer vi hadde 
gjort oss i forbindelse med gjennomføring av 

slipp de siste årene. Årsaken til denne 
kursforandring var følgende: 
 
Vandrefalk 
Denne rovfuglen er i dag et helt vanlig syn i hele 
Sør-Norge. Vandrefalken har siden 2000 hatt en 
økende bestandsutvikling. Eksperter regner 
med at det kan være rundt 1000 par i Norge i 
dag (fra rovfuglbok 2007). I Sør-Trøndelag har 
en siden 2003 drevet et prosjekt ang. 
vandrefalk. Utviklingen av antall kjente 
territorium fra 2003 til 2005 har økt fra 17 til 36. 
I 2005 konstaterte prosjektet territorielle par 
bare 2,4 km fra hverandre. I en av de siste 
utgitte bøkene som omhandler rovfugl kan en 
også lese at det i dag er anslått ca. 150 par 
bare i Rogaland fylke. Dette til opplysning for 
gruppe 8. Jeg har vert interessert i fugler i 
mange år. I ca. 20 år har jeg merket fugl for 
Ringmerkingssentralen v/Stavanger Museum. 
Rovfugl har vert en av mine hovedinteresser. 
Mang en hønsehauk har jeg merket som har 
resultert i gjenfunn både fra Sverige og flere 
steder i Norge. Min bestemte påstand er at 
økende bestand av vandrefalk er hovedårsaken 
til problemene vi har hatt i brevduesporten de 
siste år. Denne rovfuglen er ”luftens konge” og 
er en fare som våre brevduer må lære seg å 
mestre / tilpasse seg til. Dette tar noen 
generasjoner, og i dag begynner vi å se 
resultatene av brevduen sin tilpasningsevne. 
 
Brevduens fortrinn 
Brevdueflokken min har nå i flere år blitt 
angrepet av vandrefalk. Da falken første gang 
dukket opp forsvant duene inn i skogen, under 
busker og under tak. Forvirringen var total.  
Dette har gradvis forandret seg. Denne 
sesongen har hønsehauken nesten vært 
fraværende, men duene har hatt en rekke 
angrep av falk. Duene har nå forandret 
oppførsel når falken 
angriper.For den som så 
falkeangrepet i Norge 
Rundt lå en merke til at 
duene ikke lenger gikk i 
bakken. Nå flyger duene 
rett frem/eller tar et hurtig 
kursskifte for å unnslippe 
falken. I det falken skal 
”ta duen” gjør denne en 
retningsforandring og 
falken må starte på nytt. 
Duen er mye dyktigere til 
retningsforandringer i 
luften enn vandrefalken. 
Etter 2-3 forsøk ”gidder” 
ikke falken mer og gir 
opp. Jeg har også flere 
ganger opplevd at hele 
brevdueflokken setter seg på hustaket under et 
falkeangrep. Duene har lært seg at falken ikke 
angriper så lenge de blir sittende på taket. 
Falken tar byttet sitt i luften.Dersom 
vandrefalken angriper horisontalt (fra store 
høyder) har duen store problem pga falkens 
”stupfart”. Har ikke i år registrert slike angrep 
ved slaget. Vanligvis kommer angrepet inn fra 
siden. Duene sin tilpasning til vandrefalken 
gjennom flere år har nå gitt positive resultat. 
Erfaringer fra angrep ved slaget tar duene med 
seg på slipp og hjemkomsten fra slipp i 2007 
har vert god. Resultatet av våre duers nye 
lærdom er at gr. 5 i 2007 hadde er ”god” sesong 
både for voksne og unger.  
Sesongen 2007 
Gr. 5 gjennomførte 8 slipp for voksne duer i 
tiden 5. mai til 30. juni. Vi hadde ingen 
”katatrofeslipp” denne sesongen. Beste 

hastighet var 1462 mpm og dårligste hastighet 
på vinnerduen var 978 mpm. Årsaken til vår 
tidlige start på sesongen har med hekkingen til 
vandrefalken å gjøre. I mai måned ligger 
hunnfalken stort sett på egg og i juni er den ene 
falken mye knyttet opp mot reiret med små 
unger. Juli/august er falketid. Da skal ungene 
ha mat og falkeaktiviteten er stor. 
Gr. 5 gjennomførte derfor sine ungeslipp i tiden 
fra 9. oktober. Vi hadde 3 ungeslipp fra 100/150 
km med god hjemkomst/resultater. Årsaken til 
så sene slipp er at en stor del av vandrefalken 
trekker sørover i løpet av september måned. 
Altså er det lite vandrefalk i oktober og duene 
får fred på sin ferd hjem til slaget. 
 
Min klare mening er: 
Brevduen tilpasser seg som alle andre 
fugler/dyr nye farer som oppstår. I dag ser det 
ut for at brevduen her på Vestlandet har lært 
seg hva vandrefalk er og hvilken fare den 
representerer. Vandrefalken er en rovfugl som i 
fremtiden er og blir en del av vår fauna. Våre 
duer må tilpasse seg denne rovfuglen, enten 
dua eller oss dueholdere vil det eller ikke. La 
duen få oppleve vandrefalken ved slaget. Da vil 
den også klare seg mye bedre dersom duen blir 
angrepet på vei hjem fra slipp.  

 
Konsekvenser 
Prøv å legg hovedslippene for voksne duer til 
tiden 1. mai til 30. juni og ungesesongen til 
slutten av september/begynnelsen av oktober. 
Min påstand er bygget på egenerfaring samt 
erfaring fra prøving/feiling i gr. 5 gjennom flere 
år. Ønsker gjerne at andre brevdueentusiaster 
skriver litt om sine opplevelser og hva de tror 
kan være veien å gå i kommende sesonger. Vi i 
gruppe 5 skal i alle fall bygge videre på den 
erfaring vi har høstet de siste 3-4 år. Hos oss 
går utviklingen i ”riktig retning”. Det ser faktisk ut 
for at gamle medlemmer nå begynner med duer 
igjen fra 2008. Minner om at dersom 
medlemmer skulle ”høre om” rovfugler som er 
ringmerket – ta kontakt med meg via mail. Min 
e-postadresse er: 
ragnar.lyssand@hjemme.no 
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Norgesmester og Norgesmester og Norgesmester og Norgesmester og 

kortdistansemester kortdistansemester kortdistansemester kortdistansemester i i i i 

Norges Brevdueforbund Norges Brevdueforbund Norges Brevdueforbund Norges Brevdueforbund 

2007200720072007:::: Jarluf Lomeland Jarluf Lomeland Jarluf Lomeland Jarluf Lomeland, , , , 

Jæren Brevdueforening.Jæren Brevdueforening.Jæren Brevdueforening.Jæren Brevdueforening.  
 
At Jarluf Lomeland skulle bli Norgesmester i 
2007, 8 år etter forrige gang, var det få 
medlemmer i gruppe 8 som ble overrasket 
over. Få kan vise til større innsats for å 
lykkes med duene, og få kan vise til en 
større bredde i sitt duemateriale. Her finnes 
toppduer fra slag både i inn og utland. 
Resultatene til Jarluf de senere år er også 
imponerende. 
 
Tekst: Eivind Aasland 
Foto: Eivind Aasland 
 
For at leserne skal få et inntrykk av stabiliteten 
vil jeg ramse opp noen av plasseringene til 
Jarluf de siste årene: 
 
- Ungduemestarskap i NBF vunnet i 
2002,2004,2005 og 2006 i tillegg ble han 
nummer 3 i 2007.  
- Norges beste spinterdue i 
1997,1998,2002,2003,2005,2007. I tillegg en 
rekke plasseringer fra nr 2-10, hele 40 topp 10 
plasseringer fra 97-07.  
- Essduer NBF (Vestland/Trøndelag) i perioden 
1997-2007 : Totalt 76 (!) stk. essduer på topp-
15 listen. 3 ganger nummer 1, 7 ganger 
nummer 2 og 5 ganger nummer 3. 
- I tillegg har han vunnet 
mellomdistansemesterskapet og 
ettåringsmesterskapet i NBF tidligere år.  
- Det er blitt 10 gruppemesterskap, 7 
ungduemesterskap, 10 kortdistansemesterskap, 
7 mellomdistansemesterskap og 3 
langdistansemesterskap i gruppe 8.  
- Totalt 94 gruppevinnere i perioden 1997-2007.  
 
I år ble det altså Norgesmesterskap og 
kortdistansemesterskap til Jarluf. I den 
forbindelse har jeg lyst til å presentere noen de 
duer som var delaktige i denne bragden. Da 
presenteres primært de duene som skaffet 
poengene, men også en av avlsduene bak 
resultatet. 
 
NM Duene og deres bidrag til NM tittelen: 
11209-05U 194p  
6/295 Hellesøy 200 km 27/5  
2/235 Bømlo 100 km 9/6  
Denne duen ble i 2006 nr 2 til årets essdue V/T 
og nr 3 årets sprinter NBF.  
Far: til denne er en sønn etter Paul McBurnie 
sin landsvinner fra München.  
Mor: er fra Wijnands og er etter Ballerini, 
stamhannen og bror til nasjonalvinner.  
 
11260-06A 183p 
12/239 Hellesøy 200 km 2/6  
4/235 Bømlo 100 km 9/6  
Ble i år nr 14 til årets essdue V/T. Duen er også 
gruppevinner i år.  
Far: DAN-246-95-872 som du kan lese mer om 
nedenfor. Mor: 3 x gruppevinner og gode 
plasseringer i NBF`s essduekonkurranse. Hun 
er også barnebarn og olderbarn av DAN-246-
95-872.  
 
 
 

10555-03A 180p  
2/86 Valdres 359 km 15/6  
5/69 Stadt 400 km 22/6  
Ble i år nr 2 til årets essdue V/T.  
Far: DAN-246-95-872 Mor: ble landets beste 
sprintdue i 2002, og 2. essdue V/T 2002. Hun er 
etter en hann fra Brødrene Maas og en 
Vermote-hunn som er datter av ”Atlas”.  

 
 

11050-04 177 p  
8/239 Hellesøy 200 km 2/6  
5/86 Valdres 359 km 15/6  
Denne er Årets Hann V/T i år, og nummer 4 til 
årets sprinter NBF. I 2005 ble den nr 15 til Årets 
Hann V/T. Dette er et dobbelt barnebarn av 
246-95-872. Faren til 050 er 10556-03 som er 
redebror av 10555-03. (se over) og moren har 
plassert seg som nr 3 og 6 til årets sprinter NBF 
og ble 4 essdue V/T i 2004. Mormor er ei 
Carteus hunn fra Jan Rønn. 

 
 

Norge-03-10555 A 

Norge-04-11050 A 



 

 
 

Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 95 – nummer 1 – januar/februar 2008  
 

 7 

15831-06A 94p  
7/295 Hellesøy 200 km 27.mai.  
Denne er nr 2 til årets sprinter NBF og nr 7 
essdue V/T i år.  
Far: Fra Krogsæther (helbror til nr. 1 
essduehunn V/T 2005 ), og er etter duer fra 
Eijerkamp. Mor: Fra H Meldgaard, Danmark 
og er etter hans ”453”, som stammer fra Jef 
de Wilder.  
 
11287-05A 70p  
8/69 Stadt 400 km 22/6  
Denne er i år nr 9 til årets hann V/T.  
Faren er 11074-04 Se egen presentasjon. 
Moren er 11105-05, som er gruppevinner og 
mor til gruppevinner, hun er helsøster til 
11209-05 beskrevet over.  
 
Så litt om avlduene bak årets suksess.  
DAN-246-95-872: Denne avlsduen kan vi 
selvfølgelig ikke komme utenom. Dette er en 
Grondelaers-hann fra Torben Mortensen, 
Danmark. Jarluf var på besøk hos nevnte 
Mortensen i 1994 og ønsket å kjøpe duer. Da 
hadde han ingen for salg på det tidspunktet, 
men året etter reiste Jarluf ned for å kjøpe 
duer igjen. Da ble bant annet ”872” kjøpt. En 
due som skulle vise seg å bli en fantastisk 
avlsdue. Faren til denne hannen er 
landsvinner fra Rouen og moren er 
landsvinner fra München, så vi skjønner at 
det her er snakk om vinner blod. Dessverre 
begynner alderdommen å tynge denne 
avlskjempen, og Jarluf tviler på at den 
overlever vinteren. ”872” er far/ bestefar/ 
oldefar til 49 essduer i topp 15 NBF V/T i 
perioden 98-07.”872” er far/bestefar til 22 
duer som er blant topp 10 til årets sprinter 
NBF i perioden 98-07.  
”872” er far/bestefar/oldefar til 46 
gruppevinnere i perioden 98-07.  
”872” er far til 17069-98 som er første due i 
landet til å være essdue 4 ganger.  

11074-04  
Denne due startet på flygeslaget og 
overbeviste stort. Allerede som ungdue viste 
den takter og ble nr 1 til Derby for ungduer, 
NBF. Den gjentok dette året etter og ble da nr 
1 derby for ettåringer, NBF. Samme år, 2005, 
ble den også nr 1 til årets sprinter NBF. Den 
var sterkt delaktig i at Jarluf i 2004 vant NBF 
ungduemesterskap. I 2005 ble den nr 2 til 
årets essdue V/T og i 2006 ble det til en 10 
plass i samme. Den ble i 2006 skadet og 
flyttet da til avlslaget. Den hadde da vært 
gruppevinner 3 år i trekk. Han er far til 10277-
07 som noen kanskje gjenkjenner som nr 3 til 
VM i 2007 på både 150og 200 km. Han er 
også far til 11287-05 som er presentert over. 
Avstamningen til 074: Faren er en due fra 
Flor Engels, 6121813-02 som er fetter til 
hans ”Marieke”.  
Moren, 10560-03, er helsøster til mange 
gruppevinnere og essduer (bla moren til 
11050-04, se over) Ikke så overraskende er 

hun etter ”872”, og en hunn av Carteus 
avstamming fra Jan Rønn, Danmark.  

 
11214-06 bør også presenteres. Denne due 
ble årets sprinter NBF i år og ble nr 6 til årets 
essdue NBF V/T  
Faren er gruppevinner fra Drevsjø 2005 og er 
etter en hann fra Brian Madsen, Danmark og 
en Vermote due etter ”Atlas” (som mange vil 
kjenne igjen dersom en kjenner de tidlige 
Vermote-duene fra NBF`s avlslag) Moren er 
etter en hann son vant Duvberg 2005 og er 
av Jan Rønn/Cees de Jong avstamming, og 
en hunn DAN-082-92-0002, som er Delbar og 
regnes for å ha vært Ivan Hansen sin beste 
langflyger. 

Stellet 
Som mange vil skjønne har hannen DAN-
246-95-872 mye av æren for de fantastiske 
resultat som Jarluf har hatt de siste år, men 
uten godt stell og gode forberedelser sliter 
selv de beste duer. Jarluf har i år foret med 
de nye blandinger: Super star plus, her får 
duene så mye de vil og det fylles på nytt og 
det som ligger igjen gis til ungduene/ 
avlsduene. Mange vil nok stusse på at duene 
til Jarluf får mye mat, men som han sier. Om 

sommeren flyr duene så mye at de aldri kan 
bli feite. Det er nesten et større problem at de 
ikke får i seg nok mat. Det er et nokså høyt 
antall duer på slaget. Avlsduer, voksne 
flygeduer, samt at det flys også med 
ungduene i sommersesongen. Dette er 
medvirkende årsaker til at duene som flys 
som enker ikke vises for hverandre før 
innsettingen. Dette er vel et godt eksempel 
på at også dette fungerer bra. Hovedforingen 
av duene er kl 10.30-11.00 i sesongen, da 
kjører Jarluf hjem i lunsjpausen for å fôre 
duene. 

 
Vinteravl, medisinering og forsterkninger. 
Som mange vet er Jarluf en sterk tilhenger av 
vinteravl, og mener dette har mange fordeler. 
Mange ungduer mistes nok pga dette, men 
de beste ungene blir bedre og får en veldig 
viktig erfaring som er god å ta med til de er 
ettårs. Duene settes altså i par mot slutten av 
november, og hunnene tas fra redeboksen 
når ungene er 14 dg gamle Etter dette fôrer 
hannen opp ungene alene. Når ungene så 
tas fra får duene hvile helt frem til 
sesongstart, og har da i følge Jarluf et fortrinn 
foran duer som nettopp har avlet unger. I år 
er det redusert betraktelig på medisineringen, 
og det ble ikke gitt noe før avlssesongen.  
Etter avvenning av ungene viste det seg at 

flere unger var angrepet av gul knop. Da ble 
alle duer medisinert mot dette. Ellers ble det 
ikke medisinert noe i sesongen. Tidligere har 
Jarluf vært plaget med ornithose på 
ungduene, men etter at disse nå sitter i 
voliére, er dette helt slutt. Jarluf har, i år som 
tidligere, handlet inn nye forsterkninger til 
slaget og vi kan nok alle regne med å finne 
han igjen på toppen av resultatlistene også 
neste år. 

DAN-246-95-872 

Norge –06 -11214 

Norge - 04 -11074 

Jarlufs brevdueslag sett fra hagen. 

Jarluf i sitt rette element. 
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Slipprapport Gr.7 2007Slipprapport Gr.7 2007Slipprapport Gr.7 2007Slipprapport Gr.7 2007    
 
Det ble en svært vanskelig sesong, og 
slipp etter slipp måtte avlyses. 
Bakgrunnen for avlysningen av slipp 
var at sesongens innledning hadde 
vært så tøff at de fleste medlemmer 
følte de ikke hadde nok startklare duer 
til å delta på den siste delen av 
slippeplanen. Med prognoser om lav 
deltagelse vurderte mange det som 
både økonomisk uforsvarlig og 
sportslig uinteressant. 
 
Tekst: Roger Olsen 
Foto: Lars Corneliussen / Erik W. 
Johansen/Jan Erik Baller/Erik Waaler. 
 
Sesongen i gruppe 7 startet med 
fellestreninger. Noen treninger gikk godt, 
men andre ble vanskelige med tåke og 
dårlig vær og duene kom hjem spredt hele 
dagen. Vi hadde 12 slipp på slippeplanen. 
Slippene skulle gå syd over i Sverige og 
deretter nord i Norge og nordøst i Sverige. 
Vi endte opp med 7 slipp for de voksne 
duer. Utover sommeren dukket noen av de 
tidligere savnede duene opp igjen, slik at 
enkelte hadde noen eldre duer i slaget.  
 
Stenungsund 19. mai 
Det hadde i en tid vært mye dårlig vær i 
forkant av slippet, og det fortsatte. På 
grunn av regn på formiddagen ble ikke 
duene sluppet før kl.13.00. Det viste seg å 
bli en god avgjørelse fra oppslippsjef 
Ragnar Jørgensen. Erik Waaler fortsatte 
fjorårets suksess med å vinne de 3 første 
plassene. Det var bare 5 sekunder mellom 
de tre duene. Slippet gikk raskt unna med 
1442m/m med 356 duer til start, noe som 
var mindre enn forventet. Vi antok at de 
vanskelige treningene kunne ha 
innvirkning. Første due var 10305-05 A. 
Far til vinneren er Jan Aarden fra England 
og moren er Cees de Jong fra Jarluf 
Lomeland via undertegnede. Nr.2 var 
10309-05 A, som er av Janssen, Aarden 
og Mark Edwards avstamning. Denne 
duen var nr.1 Årets Sprinter i Gr.7, nr.4 
Årets hann i Gr.7 og nr.5 Årets hann i NBF 
i 2006. Den tredje var 17478-06 A. Denne 
er etter det såkalte ”Baeck-paret”. ”Baeck-
paret” er en Deseyn-Delbar hann fra Jan 
Erik Baller i par med ”Mor Baeck”, en hunn 
fra Peter Olesen, Danmark. Dette paret har 
avlet fantastisk og er også foreldre til 
10309-05 A, som var nr.2 til Årets Sprinter 
i Gr.7, nr.3 til Årets hann i Gr.7, nr.9 Årets 
Sprinter i NBF og nr.4 Årets hann i NBF i 
2006.

 
Erik Waaler på enkeslaget. Vinner av 
sesongens første slipp i gruppe 7. 

 
Kungsbacka 26. mai, 320 duer 
Dette ble et rart slipp med god 
hjemkomsthastighet på de første duene, 
men ellers en meget spredt hjemkomst på 
resten av de deltagende duer. Det manglet 
mange duer ved utgang av maksimaltiden. 
Vi registrerte at det hadde vært uvanlig 
mye solaktivitet denne helgen. Slippet ble 
vunnet av A & A Knudsen med 10051-06 A 
med en hastighet på 1274m/m. ”051” 
hadde 6 minutters forsprang til neste due i 
gruppen. Faren til vinneren er original Dirk 
Van Dijk og moren er barnebarn av Arnes 
superavelshann, en hann fra Steven van 
Breemen via Herlof G. Herlofsen. Arne 
Knudsen fløy med det totale systemet. Og 
det var Jan Erik Baller som hadde de 2 
neste duene. Det var 9315-06 A, fløyet 
som enkemann og er etter bror til Henning 
Jørgensens 255 x en original Flor Engels 
hunn.  Nr.3 var 9293-06A og hans far er fra 
Jan Johansen (Deweerdt x ”Den belgiske 
hua” til Jan) og moren er fra Andreas 
Andresen DK (Janssen x Stichelbout). Jan 
Johansen fikk i gave en bror til 9293 og 
denne ble nr.1 Årets Sprinter i NBF 2006!! 
 

 
Arne Knudsen og kona Emy med 
stamhannen. Den 10 år gamle hannen fra 
Steven van Bremen er i slekt med blant 
annet den kjente ”Goede Jaarling”. Se for 
øvrig artikkel om tredje den andre mannen 
i teamet; Asbjørn Knudsen i dette 
nummeret av brevduesport. 
 
Halmstad den 02.juni 232 duer 
Færre duer til start enn de foregående 
helgene, og også Halmstad ble et vrient 
slipp denne gang med enda mer spredt 
hjemkomst. Været var ikke på vår side 
denne gangen heller og vi måtte vente 
med å slippe duene til kl.12.30. En veteran 
i brevduesporten vant slippet, nemlig Kåre 
Skofteby, med 10413-06A på 1130m/m 
Dette var den eneste naturlig fløyet 
gruppevinner i gruppe 7 denne sesongen. 
Faren er Deweerdt, og moren kommer fra 
Jan Olavesen av avstamming Eijerkamp x 
Devos/Joosen.  Nesten 4 minutter etter ble 
Ragnar Jørgensen nr.2 med 18504-03A. 
En enkehann av Ragnar Jørgensen egen 
stamme ( Fabry-Busschart-Vermote). 
Denne hannen er tidligere gruppevinner fra 
Trofors og Halmstad.  Nr.3 ble Jan Erik 
Baller med 9237-06 A. Dennes far kommer 
fra Tom Arne Skofterød og er av stamme 
Charly Denis Herck. Moren til Jan Eriks 
tredjepremiedue er en egenavlet Flor 
Engels hunn, hvis søster tidligere var nr.5 i 
Mariman Cup i Danmark. 9237-06 ble også 
nr.2 til Årets hann i Gr.7, og nr.3 til Årets 
hann i NBF! Også denne gang savnet vi 
flere duer når kvelden kom, og dette var 
det store samtaletemaet ved utregningen 
av resultatlistene mandagen etter. 

 
 

 
Veteranen Kåre Skofteby, vinner av slippet 
fra Halmstad, viser tydelig hva han har i 
sine tanker: sine kjære brevduer. 
 
09.juni Hälsingborg 450km 156 duer 
Nok et rart slipp. Det kom 18-19 duer til 
gruppen i løpet av 18 minutter, deretter var 
det et opphold på 20 minutter uten en 
eneste due til hele gruppa og så deretter 
kom duene hjem med jevne men spredte 
mellomrom. Det tok hele 2 timer og 43 
minutter før 33%’en var fylt, noe som er 
uvanlig lenge på dette slippet. Vinneren av 
dette slippet ble J&T Fjellheim med 9860-
06A på 1115m/m, en enkehann hvis far er 
fra Jan Olavesen og mora er av 
Pollin/Janssen avstamning. Faren til 9860 
har selv fløyet 800km 4 ganger med gode 
plasseringer og dennes foreldre igjen er 
begge gruppevinnere på 800km og disse 
er av Kirkpatrick/ Vagn Arntsen(Danmark) 
avstamning. Nr.2 og 3 ble A&A Knudsen 
med 9920-04U og 10017-06U. 9920-04s 
far er original Koopmann og med samme 
mor som til 10051-06 som gjorde det godt i 
Kungsbacka. Moren til de to flygerne fra 
Kungsbacka og Hälsingborg, 20091-00 U, 
ble nr.2 til Årets hunn i NBF 2002, og 
deretter satt i avl. På avlslaget har hun 
absolutt svart til forventningene. 10017-06s 
far er Steven van Breemen via Arne 
Porsmose og moren er Delbar fra Ivan 
Hansen. Det hører med til historien at på 
dette slippet fikk Arne Knudsen problemer 
med tidtakingsutstyret og tapte 5 min på å 
måtte resette anlegget. Men ble slått med 
kun 50 sekunder av Fjellheim. 
 

Jorun og Tormod Fjellheim foran volieren 
ved dueslaget, sender et smil til konkurrent 
og sportskamerat Arne Knudsen, som 
hadde problemer med det elektroniske 
registreringsuret under slippet fra 
Hälsingborg.  
 



 

 
 

Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 95 – nummer 1 – januar/februar 2008  
 

 9 

Rena 16. juni, 202 duer 
Så endelig et slipp med et mer normalt 
forløp fra Rena i Østerdalen. Duene kom 
greit hjem i nesten 1450m/m til første due, 
selv om vi også denne gang fikk duer hjem 
på kvelden. Jan Erik Baller ble både 
nummer 1 og 2. Vinneren var 9293-06A 
som også ble nr.3 fra Kungsbacka. 2. 
plassen tok 9237-06A, som også ble nr.3 
fra Halmstad. T&J Fjellheim hadde de 4 
neste plassene på lista med 9870-06A 
som den første av disse. Denne er en 
enkemann av Jef De Wilder / Houben x S v 
Breemen / Jørgensen avstamning.  
 

 
06-9237 A blir nummer to i slippet fra 
Rena. Denne hannen ble også nummer tre 
fra Kungsbacka. Eier: Jan Erik Baller. 
 
Tenkepause 
De tøffe slippene var ennå et stort 
samtaletema. Vi hadde nå en 
oppsummering av sesongen, og en 
gjennomgang av forventet dueantall på de 
neste slippene. Neste helg begynte vi med 
dobbeltslipp, og lengre avstander. Vi kom 
fram til at slippsesongen så langt hadde 
vært så tøff at det var få duer som kunne 
delta på det lengste slippet som skulle 
være fra Sundsvall. Vi så oss dessverre 
nødt til å avlyse dette slippet på forhånd. 
Dermed ble det bestemt å kun ha slipp fra 
Bollnæs i Sverige. Vi hadde håp om at det 
skulle bli et litt ”enklere” slipp for duene. I 
tillegg håpte vi at tiden skulle lege sår, at 
utkjørte duer kunne hvile, slik at vi kunne 
slippe som planlagt etter det.  
 
Bollnæs, 24.juni, 116 duer 
Vi hadde hatt flere vanskelige slipp 
tidligere i sesongen og håpet på bedring, 
men dette slippet gikk galt. Dårlig vær og 
regn gjorde at vi måtte utsette slippet til 
søndag. Søndag var det oppholdsvær men 
ennå grått og kjølig og duene ble sluppet 
opp kl.06.00. Men vi måtte vente lenge på 
duene. Først kl.14.56 kom det en due til 
Gr.7. Duene til J&T Fjellheim går for å 
være stabile uansett forhold og det holdt 
stikk også denne gang. Han vant slippet 
med 9879-06A med hastighet på bare 
607m/m. Faren er gruppevinner fra 
Sundsvall og stamme Deweerdt og moren 
er fra Karl Kr Olsens superpar, som er av 
Kirkpatrick/Janssen avstamning. Jan Erik  
Baller fikk de to neste etter henholdsvis 6 
og 12 minutter. Det var 8226-02A og 9251-
06A. 9226-02 er etter Jan Eriks kjente 
superpar (Janssen x Devos/Joosen) og er 
da bror til 20474-00 U som ble nr.1 i årets 

Jorun & Tormod Fjellheim vinner 
sesongens tøffeste slipp fra Bollnæs. Her 
foran slaget. 
 
hunn 2002 i NBF. 9251-06s far er etter en  
sønn av det nevnte superpar x en hunn fra 
Tom Arne Skofterøds Golden Grizzle-linje. 
Moren er avstamning Charly Denis Herck x 
Jan Rønn DK. Men det varte og rakk før 
flere duer kom. Vi satt med tykke jakker og 
ventet. Etter en time var det bare kommet 
6 duer og etter 2,5 timer hadde det bare 
kommet 10 duer til gruppe 7. Mandagen 
etter ved avslag viste det seg at det kun 
hadde blitt stemplet 27 duer av de 116 
deltagende, som var over 
minimumshastigheten på 250 m/m. 
 
Ny tenkepause 
Vi ble på nytt nødt til å vurdere resten av 
årets slippesesong og prognoser for antall 
deltagende duer videre i sesongen på nytt. 
Det var dårlige nyheter. De fleste hadde 
ikke så mange startklare duer igjen. 
Sesongen så langt hadde vært for tøff for 
våre brevduer. Flere medlemmer så seg 
nødt til å avslutte sesongen her. Vi innså at 
det ikke var mulig å delta på de av NBFs 
mesterskaper, som innbefattet lengre 
distanser. Vi manglet et kortslipp for å 
kunne oppfylle andre NBF mesterskapers 
statutter, og vi bestemte oss for å ha et 
kortslipp fra Rena for så å avslutte 
sesongen for de voksne duene.  
 
Rena, 8. juli, 116 duer 
Lørdagen var det regn så slippet måtte 
utsettes til søndag. Duene ble sluppet 
kl.06.00 i overskyet vær også denne 
gangen. På nytt måtte vi vente lenge på 
duene. Kl.10.12 ankom første due til Jan 
Erik Baller på 801m/m. Det var 9308-06A. 
Faren til vinneren er en tysk due fra en 
dueholder i Tyskland ved navn Raymon. 
Tyskeren har duer etter Stichelbouts ”Den 
30”-linje. Moren til vinneren er fra Hilaire 
Verhellens langflygere. J & T Fjellheim ble 
nr.2 med 9860-06 som også var 
gruppevinner fra Hälsingborg. Nr. 3 ble 
Bjørg og Erik Walter Johansen med 
10322-06A. Faren er en gavedue fra Tom 

Arne Skofterød og moren er en gavedue 
fra Per M Olsen. Hunnen fra Per M Olsen 
er etter Roy Olsens linje av toppduer. Av 
de 116 deltagende duene var det bare 25 
duer som ankom på en hastighet over den 
tillatte minimumshastigheten på 250m/m. 
Et merkelig slippforløp var det også med 
12 duer til gruppa i løpet 28minutter. Så 
første etter 2 timer og 17 minutter kom 
neste due til Gr.7. Deretter kom duene 
med jevne mellomrom. Due nr 25 brukte 
hele dagen og kom ikke før kl.19.45 på 
kvelden.  
 

 
Vinnerdua, 06-9308 A, i sesongens siste 
slipp eies av gruppemester: Jan Erik 
Baller.  Artikkel om Jan Erik i neste 
nummer av ”Brevduesport”. 
 
 
Vi oppsummerer 
Det var Jan Erik Baller som som klarte å 
håndtere de store utfordringene vi hadde 
og han ble vinner av Gr.7s Championat 
2007. Nr.2 ble J&T Fjellheim, nr.3 ble Jan 
Johansen, nr.4 ble Karl Kr Olsen og nr.5 
ble Steinar Johansen. Vi hadde hatt den 
vanskeligste sesongen noen kunne huske. 
I våre rekker har vi medlemmer som har 
konkurrert med duer i en mannsalder og 
ikke en gang disse kunne huske noe 
lignende. Vi måtte nå håpe på en fin 
ungduesesong slik at vi igjen kunne fylle 
redekassene med håpefulle ettåringer 
neste år. Vi satser videre tross de store 
utfordringer vi hadde.  
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Asbjørn KnudsenAsbjørn KnudsenAsbjørn KnudsenAsbjørn Knudsen    ––––    
Rolvsøy Brevdueforening.Rolvsøy Brevdueforening.Rolvsøy Brevdueforening.Rolvsøy Brevdueforening.    

90 år: 90 år: 90 år: 90 år:     

”still going strong” ”still going strong” ”still going strong” ”still going strong”     

i brevduesporten.i brevduesporten.i brevduesporten.i brevduesporten.    
    
En kald november formiddag i Oslo satt 
jeg meg i bilen, på vei fra hovedstaden i 
Norge, til hovedstaden i Østfold. Jeg 
hadde fått et tips om et aktivt medlem i 
gruppe 7, som var inne i sitt nittiende 
leveår. Vedkommende fortjener sikkert 
mer oppmerksomhet fra vårt lille 
brevduemiljø her i landet enn den 
oppmerksomheten man kan få gjennom 
vårt tidsskrift, men jeg synes det minste 
jeg kunne gjøre, var å avlegge Asbjørn 
Knudsen et besøk. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Lars Corneliussen 
 
Selvfølgelig hadde jeg et annet mål, enn 
bare det å avlegge Asbjørn et besøk, jeg 
ville jo at denne turen skulle resultere i et 
slags portrettintervju, som kunne fortelle 
noe om Asbjørn og hans forhold til sitt livs 
store hobby: duer og brevduesport. 
 
Roald Amundsen 
Ikke langt fra en annen kjent manns 
oppvekststed, Roald Amundsen, bor 
Asbjørn. På Torp i Borge kommune, midt 
mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Både 
Roald Amundsen og Asbjørns brevduer 
var og er nok dyktigere navigatører enn 
undertegnede. For da Asbjørns 
hjemstedsadresse; Roald Amundsens vei, 
skulle lokaliseres, hadde jeg dårlig med 
kart og, GPS har jeg foreløpig ikke 
anskaffet meg. Jeg måtte ta til takke med 
et hjelpemiddel som verken Roald 
Amundsen eller brevduer kan eller kunne 
benytte seg av: Jeg måtte spørre om 
veien. Da jeg endelig ankom målet, etter 
noen rettledende telefonsamtaler med 
Asbjørn, slo en tanke i meg: Et artig 
sammentreff at både veinavnets 
opphavsmann og de der hospiterende 
brevduene relaterer sitt yrke til samme 
naturfenomen: Jordas magnetisme. 
 
For mange år siden 
Asbjørn ble født på Glenne i Østfold rett 
etter slutten av første verdenskrig i 1918. 
Hele barndommen og oppveksten bodde 
Asbjørn på Kråkerøy sammen med sin 
familie, og han kan fra barnedagene huske 
sitt første møte med duer: ”Det var liksom 
vanlig blant oss gutta å ha duer den 
gangen. Vi var vel en fire, fem gutter som 
hadde duer sammen i et slags uthus. Om 
det var brevduer eller ei, husker jeg ikke. 
Det var vel litt av hvert tenker jeg”, sier 
Asbjørn da han mimrer åtti år tilbake i tid. 
Så ble Asbjørn voksen, og stiftet familie og 
flyttet etter hvert til Torp. Gjennom sin 
svoger gjenopptok han interessen for duer, 
og i 1949 ble han medlem av Norsk 
Racedueforening.  
 
Racedueforeningen 
Det var spesielt duerasen ”norsk tomler” 
som stod Asbjørns hjerte nærmest. ”Jeg 
har jo hatt noen andre raser også, slik som 

”norsk petent”, men jeg må nok si at jeg 
var mest opptatt av tomler’n”, forteller 
Asbjørn. Han ber sønnen gå opp i andre 
etasje for å hente boka med standarder for 
dueraser, og en halv time senere har jeg 
blitt en god del klokere på emnet: 
Raseduer. ”Den norske petenten kan 
minne litt om gammel tysk meffink, og den 
har en utrolig god orienteringsevne. 
Petenten kan man godt trene sammen 
brevduer”, sier Asbjørn og ler godt av mitt 
overraskede ansiktsuttrykk. En gang på 
50-tallet tok Asbjørn dommereksamen i 
raseduebedømmelse, og 
dommergjerningen i rasedueforeningen 
holdt han på med i omtrent førti år, frem til 
90-tallet. 
 
Borge Brevdueforening 
Det var også et stort brevduemiljø i 
nærmiljøet der Asbjørn bor på 60-tallet, og 
i 1969 meldte han seg inn i Borge 
Brevdueforening. ”Vi var så mange den 
gangen som dreiv med brevduer, og vi 
hadde et veldig godt miljø, oss 
brevduekællær imellom”. Asbjørn mimrer 
frem navn på sine tidligere 
brevduekompiser: Odd Kristiansen, Arthur 
Johansen, Dagfinn Jakobsen, Eilert 
Jensen, Alf Nygård, Arne og Terje Porsmyr 
for å nevne noen av navnene som ble 
nevnt. Ikke noe galt med hukommelsen i 
hvert fall. I sitt yrkesaktive liv arbeidet 
Asbjørn ved jernstøperiet på Fredrikstad 

verksted, men å arbeide med å få 
brevduene sine til å fly raskt hjem, maktet 
han også. Kun to år etter oppstarten med 
brevduesporten, altså i 1971, fikk han sitt 
første napp i DdBs ærespremie til NBF, 
etter en sterk prestasjon på slippet fra Kiel.  
 
Gode minner 
Asbjørns stolteste øyeblikk som 
brevduetrener var nok da han og sønnen 
Arne vant DdBs ærespremie til odel og eie, 
etter to napp etter seier på distansen 600 
kilometer I 1986 tok de sitt andre napp i 
vandrepremien, denne gangen på et slipp 
fra Snåsa. ”Den pokalen er så flott”, sier 
Asbjørn, ”den er av sølv”. Han legger til at 
det er ikke bare er sølvet som gjør den så 
spesiell. Den er nemlig full av inskripsjoner 
på flere kjente brevduenavn som også 
hadde tatt napp i denne premien, og med 
det får også pokalen en stor 
affeksjonsverdi. Pokalen var i 
utgangspunktet en gave til NBF fra DdB i 
forbindelse med NBFs femti års jubileum i 
1950. At den havnet i Roald Amundsens 
vei er jo og et stykke brevduehistorie. På 
spørsmålet om hvilken brevdue han husker 
best svarer han nokså raskt at dette nok 
måtte være en tysk tilflyger som kom til 
slaget hans en gang på sekstitallet. Den 
mørke hannen var godt bygget, med et 
meget særegent humør. ”Han slo seg aldri 
helt til ro på slaget mitt, og søkte stadig 
bort. Satt på telefonstolpen, fløy ned til  
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fabrikken her nede og satt på taket der, og 
oppførte seg ikke noe særlig bra når han 
var på slaget heller. Jeg fikk da avlet noen 
unger etter denne hannen, men heller ikke 
disse gjorde noen spesielt gode 
flygeprestasjoner. Til min store 
overraskelse egnet den tyske hannduens 
døtre seg til noe helt annet enn flyging. De 
var knallgode avlsduer!”  Flere av ”Tysker-
hannens” barnebarn gjorde det skarpt på 
kappflygningskonkurranser, blant annet på 
slipp fra Hannover, altså nokså lange 
avstander. 
 
En tøff tur 
Et annet minne Asbjørn trekker fram er da 
han ble med transporten av 
kappflygningsduene til Göttingen. ”Det var 
jo litt interessant å være med som 
konvoyeur også da”. Asbjørn forteller: ”Det 
var et flott vær i Göttingen da sola gikk opp 
rett før klokka fem en lørdags morgen, og 
vi fikk klarsignal til å slippe duene. Vi kjørte 
det vi kunne etter å ha sluppet duene for å 
rekke båten tilbake den samme morgenen, 
og rakk det så vidt det var.” Morgenen etter 
var transportør og konvoyeur inne med 
båten i Oslo, og kjørte tilbake mot Østfold. 
Da Asbjørn tok kontakt med sine brevdue-
sportskammerater for å høre om det hadde 
kommet hjem noen fra Göttingen, fikk de et 
bekreftende svar: ”Ja. To brevduekællær”. 
Ingen duer hadde kommet hjem, men kun 
minutter etter Asbjørns hjemkomst fra 
Göttingen var det et av medlemmene i 
foreningen som hadde registrert sin første 
hjemkomne due. Det hadde altså vært en 
tøff tur for både brevduemann og brevdue. 
 
Fra generasjon til generasjon 
Sønnen Arne likte å komme på besøk til 
sitt barndomshjem også etter at han hadde 
stiftet familie selv, og det var vel kanskje 
ikke tilfeldig at de ukentlige besøkene ble 
lagt til den dagen det skulle være dueslipp. 
Arne forteller: ”Det ble liksom en tradisjon 
etter hvert det der, at jeg tok med meg 
ungene mine for å dra på besøk til 
besteforeldre og brevduene. Ungene 
kunne kose seg med lek i hagen, mens vi 
”gamlekara” kosa oss med kaffe og glaning 
i lufta”. Arne meldte seg også inn i Borge 
Brevdueforening, og de har siden 
konkurrert som far og sønn i fellesskap, 
bedre kjent som A & A Knudsen på 
resultatlistene. Nå bor far og sønn i hvert 
sitt hus med bare hundre meter i mellom 
seg. De to utfyller hverandre mener 
Asbjørn, og Arne samtykker: ”Jeg hadde 
aldri klart å drive med duer uten et 
samarbeid med faren min. Jeg har jo 
jobbet i Nordsjøen, og har vært bortreist i 
lengre perioder. Fatter’n har fôra og stelt 
duene når jeg har vært bortreist, og det 
holder han fremdeles på med, og det på 
tross av en såpass høy alder”. Arne er glad 
for hver eneste dag han og faren kan 
samarbeide om sitt brevduehold. 
 
Før og nå 
Asbjørn mener at brevduesporten i 2007 
ikke kan sammenlignes med hvordan 
brevduesporten var på sekstitallet. 
Prestasjonene brevduene yter i dag er 
langt bedre enn det de var før i tiden, 
mener han. ”Du vet, det var ingen som 
dreiv med enkesystem den gangen. Han 
Kåbbåjen og han Adriansen var nok noen 
luringer, men dem hadde nok ikke hamla  

 
opp med dagens nivå i gruppe 7.” Asbjørn 
viser stolt fram et bevis på i hvor stor grad 
en brevdues prestasjoner har forbedret 
seg de senere år: en blå hu, som ble årets 
hu i NBF 2007, samt årets hu i 2005. 
Merittlister som disse to huene har kunne 
man bare drømme om før i tiden mener 

Asbjørn. Brevduemiljøet i Østfold har blitt 
preget på to måter mener Asbjørn. Høyere 
nivå på brevduenes prestasjoner, men 
lavere medlemsantall. ”Det har vært dårlig 
med tilvekst etter at flere av ”gamlekara” 
har falt fra”. På grunn av lavt medlemstall 
måtte Borge Brevdueforening nedlegges, 
og Asbjørn og Arne meldte seg inn i 
foreningen på andre siden av elva: 
Rolvsøy Brevdueforening. Jeg synes det 
fremdeles er et veldig godt miljø blant gutta 
i klubben og gruppe 7, og det er hyggelig 
hver gang jeg kommer til klubbhuset. ”Vi 
har jo også en hyggelig nabo som også 
driver med brevduer, han Bjørn Aage 
Olavesen”. 
 
Østfolddialekt 
I det jeg skal til å reise meg for å si farvel, 
sier Asbjørn med utprega og flott 
østfolddialekt: ”Hann Arne får vise ræi 
slaget og litt flere duær og sånn, og hu 
Emy har nok lyst at du skal komme på 
besøk å ta en kaffikopp og matbit au, ve”. 
Og han tok ikke feil. En flott slagomvisning, 
møte med A&A Knudsens stamhann 
(Steven van Breemen), og kaffe og 
rundstykker hos Asbjørns svigerdatter 
Emy, gjorde turen komplett. Takk for at du 
tok meg i mot Asbjørn, og lykke til videre 
med brevduer og helsa. 

Asbjørn Knudsen med stamhannen fra 
1997, en ti år gammel hann fra Steven 
van Breemen. 

Far (Asbjørn) og sønn (Arne) Knudsen. Far med Norge-00-20091, nummer to til årets hunn i 
2002, og god avlshunn. Sønn med DdBs ærespremie, som teamet vant til odel og eie i 
1986.  
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SSSSlippsesongen 2007 lippsesongen 2007 lippsesongen 2007 lippsesongen 2007 ----    

GGGGrupperupperupperuppe 3 3 3 3    
 
Endelig er vi i gang etter mye problemer 
med gjennomføring av slipp sesongen 
2006. I år er vi endelig tilbake til å fly 
sydover igjen, og optimismen er stor 
blant de aller fleste i gruppen vår. 
 
Tekst: Terje Hjelmaas 
Foto: Terje Hjelmaas 
 
 
Ålborg (150 kilometer)  
lørdag 26. mai, 205 duer 
Ved årets første slipp var det østavind når 
duene var på vingene. Dette slippet ble 
tøffere enn vi hadde regnet med.  Men 
vinneren blir Herlof G. Herlofsen som like 
godt tar de 18 første plassene i gruppa. 
Første plassen går til en hunn med ring 
nummer 14262-01 på hastigheten 966,57 
meter per minutt. Avstamning: Steven Van 
Breemen x Jean - Claude Debieve. Delt 
første plass på 966,57 mpm, med hannen 
1074-05. Avtamning: Steven Van Breemen 
/Vermote x Dewerdt/ Vermote/ Debieve. 
Tredje plassen går til 496-04 på 966,48 
mpm. Denne hunnen har følgende 
avstaming: Steven Van Breemen/Vermote 
x Van Bruane. Alle disse duene ble flydd i 
total system. 
 
Ålborg (150 kilometer)  
søndag 3. juni, 206 duer 
Nok et slipp med østavind, og igjen et tøft 
slipp for flere av duene. Første plassen går 
nok en gang til Herlof G. Herlofsen med en 
total fløyet hann på hastigheten 1300,30 
meter per minutt. Avstamning: Vermote x 
Stenbergen. Andre plassen var nok en 
”Herlof-due”. Denne gang en hunn på 
1259,84 meter per minutt. Avstamningen 
på denne er: Jean-Claude Debieve x Flor 

Engels, og også denne er flydd på det 
totale system. Tredje plassen går til en 
totalflydd hann fra Øyvind Enerstad med 
nummer 9578-04 på 1259,20 mpm. 
Avstamning: Werweylen fra Svein Olsen x 
Johs Markussen. Øyvind Enerstad tar for 
øvrig de tre neste plassene også. 
 
Århus (250 kilometer) 
lørdag 9. juni, 107 duer. 
Alle trodde nok at vanskelighetene nå var 
over, noe som viste seg å ikke stemme. 
Etter dette var det nok flere som savnet 
duer, blant annet undertegnede og 
storflygeren Herlof G Herlofsen savnet 
mange duer da resultatene skulle regnes 
ut. Noen valgte og stoppe sesongen her, 
undertegnende inkludert, men all ære til de 
som fortsatte. Førsteduen på dette tøffe 
slippet er en naturlig flydd hann tilhørende 
John Olav Thrana. 1703-05 flyr på 
hastigheten 1117,55 mpm. Avstamning til 
denne dua kommer fra Ronny Lilleby (kjøpt 
på landsauksjonen i Kristiandsand 2000) x 
Dan Kristiansen. Andreduen 309-04 er en 
enkehann tilhørende Jan Helge Evensen 
på 1097,07 mpm. Avstamning 100% 
Janssen fra Freddy Nygård. Tredjeduen, 
289-04, er en naturlig flydd hunn på 
1094,44 mpm, tilhørende Jan Helge 
Evensen. Avstamning på denne er 
Huyskens - Van Riel. Det var jo en nokså 
brukbar hastighet på de første duene, men 
due nummer 15 på listen hadde bare 594 
mpm. Dette sier det meste om dette 
slippet. 
 
Ålborg (150 kilometer)  
fredag 15. juni, 92 duer 
Endelig ser det ut til å snu, dette blir jevnt 
og bra hjemkomst. Førstedua er 2837-06 
naturlig flydd hann tilhørende Arild Berg på 
1160 mpm. Avstamning: Janssen (Ragnar 
Jørgensen) x Breemen/Venus/Arden/Van 
Baat. Arild Berg mistet forøvrig ikke duer 
på de fem første slippene. Det står det 

respekt av. Andredue er 18738-03, en 
enkehann tilhørende Jan Helge Evensen 
på 1158,77 mpm. Avstamning: Gammel 
Evensen Mix. Tredje due er skal også til 
Jan Helge Evensen og er en naturlig flydd 
hunn med nummer 987-05 på 1158,51 
mpm. Avstamning: Grondelaers fra Torben 
Mortensen. 
 
Skanderborg (300 kilometer)  
søndag 24/6, 47 duer. 
Nok et slipp med bra hjemkomst. Her tar 
mellomdistansemester Øyvind Enerstad 
store slem. Førstedue 969-05 er en total 
flydd hunn på 1116,87 mpm. Avstamning: 
C Morris via Evensen x Johs Markussen. 
Andreduen, 961-05, er en total flydd hann 
på 1116,79 mpm. Avstamning: Werweylen 
i fra Svein Olsen x Johs Markussen for 
øvrig bror til tredjedue fra Ålborg 3. juni. 
Tredje plassen går til dua 943-05,  er en 
total flydd hann på 1116,64 mpm. 
Avstamning: Hakk i platen. Samme 
avstamning som andreduen. Det ser ut 
som Øyvind Enerstad har et kanonbra 
avlspar her.  
 
Kolding (350 kilometer)  
søndag 1. juli, 26 duer.  
Slippstasjonen ble byttet fra Husum til 
Kolding. Vanskelig slipp med lave 
flygehastigheter. En due med nummer 
943-05 tilhørende, hvem andre enn, 
Øyvind Enerstad, vinner slippet. En 
totalflydd hann med en hastighet på 
641,62 mpm. Samme due som var 
nummer tre fra Skanderborg forrige helg. 
Dere husker vel alle denne duas 
avstamning. Andre due, 241-04, også en 
total flydd hann tilhørende Øyvind 
Enerstad, med en hastighet på 522,13 
mpm. Avstamning på denne er nok en bror 
til toppflygerne til Øyvind. Nemlig 
Werweylen i fra Svein Olsen x Johs 
Markussen. Tredje due tilhører også 
Øyvind, 969-05, flyr med en hastighet på 
478 mpm. Dette er forøvrig duen som vant 
forrige helg. Avstamning: C.Morris via 
Evensen X Johs. Markussen. Dette 
avlsparet må vel også være bra? 
 
Ålborg (150 kilometer) 
søndag 1. juli, 93 duer. 
God hjemkomst og jevnt slipp. Førstedue 
1033-05 er en hann i fra Jan Helge 
Evensen på 1189,47 mpm. Avstamning: 
Gammel Evensen Mix. Andredua er en 
total flydd hunn tilhørende Svein og 
Ingebjørg Olsen med nummer 644-04  på 
1172 mpm. Avstamning: Delbar(C. Walter) 
x Flor Engels. Tredjedue er nok en total 
flydd hunn, nummer 2542-06 på 1172 
mpm, tilhørende Svein og Ingebjørg Olsen. 
Avstamning: de Wilder x Flor Engels. 
Svein og Ingebjørg Olsen tok for øvrig de 
neste 8 plassene, noe som er vel fortjent 
siden de har hatt duer tett på de 3 beste i 
flere slipp. 
 
Kolding (350 kilometer) 
mandag 9. juli, 23 duer. 
Mye bedre hjemkomst enn fra Kolding 
helgen før. Dette skulle vise seg og bli et 
bra slipp for Jan Helge Evensen, som for 
øvrig skal flytte til Danmark og ikke skal fly 
i Norge neste år. Han har et flott 
slaganlegg nede i Fredrikshavn og med 
ungene i fra 2007 på plass har han mye og 
glede seg til neste år. Det er synd at vi 

Steinar Berntsen gir gruppemester i gruppe 3, Svein Olsen, en velfortjent seierskål. 
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i mister en slik dyktig og stabil duemann i 
vår gruppe, men vi ønsker han hell og 
lykke til i Danmark fra  og med sesongen 
2008. Førsteduen tihører Jan Helge 
Evensen, 1029-05, og er en hann på 
1080,63 mpm. Avstamning: Nok en 
Gammel Evensen Mix. Andreduen til Jan 
Helge Evensen er 1033-05 og er samme 
due som vandt forrige helg i fra Ålborg. 
Avstamning: Nok en Gammel Evensen Mix 
3 due tilhører Øyvind Enerstad 241-04 og 
er en total flydd hun på 1063,55 mpm. 
Forøvrig samme due somble nummer 2 i 
fra Kolding forrige helg, dette er knallsterkt. 
Avstamning: Ja super avels parret, som 
Dere alle sikkert husker nå. 
 
Ålborg (150 kilometer) 
fredag 13. juli, 105 duer. 
Et ganske tøft slipp med lave hastigheter. 
Førstedua, 1406-05, er en total flydd hann 
på 784,30 mpm. tilhørende Svein Og 
Ingebjørg Olsen. Avstamning på denne er 
nok en kombinasjon av Delbar i fra 
C.Walter x de Wilder. Andredua, 2514-06, 
er nok en total flydd hann tilhørende Svein 
og Ingebjørg Olsen på 784,23 mpm. 
Avstamning: Ja! Dere gjettet riktig. Samme 
som førsteduen. Det ser ikke ut som det er 
bare Øyvind som har et gullpar på det blide 
sørland. Tredjeduen er 2520-05. Også 
denne hunndua tilhører Svein og Ingebjørg 
Olsen og flydde på 783,69 mpm. 
Avstamning nok en gang stamhannen 
deres: Delbar(C. Morris), men denne gang 
krysset med en ren Janssen. Svein og 
Ingebjørg Olsen ble forøvrige 
gruppemestere i år, gratulerer så mye. 
Egen artikkel kommer i neste nummer av 
tidsskriftet. 
 
Hamburg 1 (550 kilometer) 
søndag 15. juli, 9 duer. 
Et av to langslipp på samme dag. 
Førstedue tilhører Svein og Ingebjørg 
Olsen og har ring nummer 9744-00. Dette 
er en god gammel hunn som flyr med en 
hastighet på 850,17 mpm. Avstamning:  

 
 
 
Stamhann Delbar (C.Walter) x Jef de 
Wilder. Andreduen er 572-04 og er en flott 
hunn tilhørende Dagfinn Iversen på 461,69 
mpm. Dette er en due som har vært ute i 
tøffe forhold før, og hun er forøvrig flydd på 
det totale system. Avstamning på denne er 
i fra gullparet til John Olav Thrana (Venus 
x Van Velde). 
 
Hamburg 2 (550 kilometer) 
søndag 15. juli, 9 duer. 
Førstedue tilhører John Olav Thrana har 
ringnummer 1655-05 og er en naturlig 
flydd hann på 924,95 mpm. Foreldrene til 
denne er kjøpt på opphørsauksjonen til 
Eric Cannon, altså en 100 prosent 
Cannon-due. Andredue, 1517-05, er en 
naturlig flydd hunn også denne tilhørende 
John Olav Thrana på 922,80 mpm. 
Avstamning: Eric Cannon. Etter dette ble 
John Olav Thrana utropt til 
langdistansemester i Norges 
Brevdueforbund og vi kunne gratulere han 
så mye med det. Etter å ha godt gjennom 
andre gruppers resultater kom John Olav 
selv fram til at dette ikke stemte, og meldte 
fra til NBF, om at han feilaktig var blitt 
mester. Dette førte til at han kom på andre 
plass i NBFs langdistansemesterskap, 
men han kom derimot på første plass i 
årets ”Fair Play” – pris. Gratulerer med 
både langdistanseprestasjoner og 
ærlighetsforkjemper. Tredjeduen tilhører 
Jan Helge Evensen, 1029-05 på 744,95 
mpm. Avstamning: igjen en God Gammel 
Evensen Mix. Dette er forøvrig samme 
hann som vant Kolding-slippet forrige helg. 
Dette er sprekt og setter et verdig punktum 
for Evensen sin kappflygningskarriere i 
Norge. Nå er det Danmark som gjelder, 
men du skal vite at vi alle tar vel i mot deg 
hvis du vil flytte hjem igjen. Nok en gang 
lykke til.  
 
Mer om championater og ungduesesongen 
i gruppe 3 i neste nummer av 
”Brevduesport”. 
 

Til minne om Til minne om Til minne om Til minne om     

KaKaKaKarin Lindbergrin Lindbergrin Lindbergrin Lindberg    

----    Oslo BrevdueklubbOslo BrevdueklubbOslo BrevdueklubbOslo Brevdueklubb    
 
Karin Lindberg døde 16. desember 2007 
etter en tids sykdom. Oslo 
Brevdueklubb og gruppe 1 har mistet et 
av sine mest aktive og sentrale 
medlemmer gjennom mange år. Karin 
ble 70 år.  

Hun var en av få aktive kvinner som 
arbeidet for brevduesporten i Norge. 
Sekretærarbeid og kasserervirksomhet 
både i klubb og gruppestyret var 
arbeidsoppgaver hun skjøttet med stor 
nøyaktighet.  
 
Karin ble født og vokste opp i Mosjøen 
langt nord i vårt land. Hun flyttet til 
østlandet for skolegang og studier. Her 
møtte hun Jan. De giftet seg, og bosatte 
seg etter hvert i Oslo. Det var gjennom Jan 
at Karin fattet interesse for 
brevduesporten. Karin og Jan fikk to 
sønner, Gunnar og Snorre. Det var etter 
hvert den yngste sønnen Snorre som ble 
engasjert i brevduesporten. Alle i brevdue-
Norge kjenner til de gode resultater 
gjennom mange år familien Lindberg har 
prestert med sine brevduer. Utallige 
premier både i gruppe og NBF er vunnet. 
 
Karins arbeid i klubb og gruppe vil bli sterkt 
savnet, og vanskelig å erstatte. For sitt 
arbeid for brevduesporten i Norge ble 
Karin hedret med NBF`s hedersmedalje på 
landsmøtet i Oslo januar 2007. Vi kommer 
alle til å savne Karin for hennes 
entusiastiske arbeid for vår sport. Mange 
medlemmer og venner fra brevduesporten 
var tilstede under begravelsen den 21 
desember. Det ble holdt minneord i kirken 
fra forening, gruppe og forbund. 
Blomsterdekorasjoner fra Oslo 
Brevdueklubb, Bekkelaget Brevdueklubb, 
gruppe 1 og Norges Brevdueforbund fulgte 
båren. 
 
Vi lyser fred over Karin Lindbergs minne. 
 
Tom Corneliussen, Oslo Brevdueklubb. 

Fra venstre: Linda Lian, Dagfinn Iversen, Terje Hjelmaas, Elin Iversen, Helga Berntsen, 
Steinar, Berntsen, Kai Viggo Berger, Øyvind Enerstad og Svein Olsen. 
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Bergensere Bergensere Bergensere Bergensere med med med med 

suksess i suksess i suksess i suksess i FrederikshavnFrederikshavnFrederikshavnFrederikshavn    
 
Den andre august 2007 var endelig 
tiden kommet for å besøke gode venner 
i Danmark. To og et halvt år etter at de 
første flyttet ut. Undertegnede og Gjert 
Hole med familie hadde gledet oss i 
lang tid til tre fine dager hos Kåre 
Christiansen i Danmark. Tankene gikk 
tilbake vel to år, da Askøy 
Brevdueklubb arrangerte avskjedsfest 
for vår kjære formann, som hadde tatt 
det store steget med å flytte til utlandet 
for å satse på brevduesporten. 
 
Tekst: Svein Arne Rosendal (supplert 
av Gjert Hole) 
Foto: K. Christiansen og S. A. Rosendal  
 
På besøk hos Kåre Christiansen 
For min del hadde jeg begrenset fartstid 
som medlem i Askøy Brevdueklubb, men 
som medlem i klubber på andre siden av 
”Golden Gate” (Askøybroen? red anm.), 
har jeg ved flere anledninger vært på øyen 
og besøkt dyktige brevduefolk. Herav har 
det vært flere turer til tettstedet Ask, der 
Kåre og Gunnhild bodde. Nå skulle jeg 
altså besøke Kåre i Frederikshavn og 
brevdueforeningen han nå er medlem av. 
 
Sosial og velorganisert brevdueklubb 
Vi fikk gleden av å overvære en 
velorganisert innsetning fredag 
ettermiddag. Lørdag morgen ble det 
arrangert klubbfrokost kl 0700. I den 
anledning var det mulig å ta med seg duer 
for trening til ca. 60 km samt diskutere vær 
og oppslipp. I tillegg arrangerer klubben 
felles middag hver mandag hvor det er 
vanlig å ta med sin bedre halvdel, dette i 
kombinasjon med avslag. Hjemme på 
Bratten Strand hadde Kåre og Gunnhild 
etablert et pent og velorganisert dueslag i 
belgisk stil. Dueslaget er pent utført og 
velfungerende med tanke på at det skal gi 
optimale forhold for brevduene og for 
brevduemannen som skal stelle duene. 
Det må heller ikke glemmes å nevne en 
flott og velstelt hage, som Gunnhild 
allerede har satt et gjenkjennelig preg på. 
Hagen blir nok stelt vel så godt som 
duene. Vi kan trygt anbefale fasilitetene 
både med tanke på hus og hage så det er 
bare til å ta turen.  
 
Stellet 
Kåre legger ned et stort og systematisk 
arbeid med duene. De fleste dager i 
sesongen er han i duehuset fra kl 06 om 
morgenen til langt på dag. Rutiner for 
fôring og vitamintilskudd er nøysomt 
skrevet ned, og det blir fulgt til punkt og 
prikke. Det bør også nevnes at det i 
sesongen gis ulikt fôr og tilskudd til de 
ulike avdelingene i henhold til om de skal 
konkurrere på lange eller korte slipp. 
Sesongen 2007 ble startet med 60 par 
flygere. Det er et mål at antall flygere skal 
reduseres en del men inntil han har fått 
testet og sortert avlsduene, beholder han 
det høye antallet flygere et par år til. Dette 
er imidlertid et interessant arbeid og 
spesielt når man starter opp et nytt sted er 
det knyttet stor spenning rundt hvilke duer  
 

som lykkes best på det stedet man nå har 
sine duer. 
 
Kappflygningen fra München 
Kåre satser på alle kategorier inkludert 
ungdueflyvninger og landsflyvninger. På 
grunn av at beliggenheten er noe utenfor 
hovedtrekket i foreningen er det imidlertid 
de lengste slippene som har størst 
oppmerksomhet da sjansen for å hevde 
seg helt i toppen er størst på disse 
avstandene. Kåre fikk oppleve en 
”innertier” da han stemplet den nest beste 
duen på landsflyvingen fra München, 1060 
kilometer, helgen etter vi var der. Det er 
nok mange dansker som har drevet med 
brevduesporten i årevis uten å ha opplevd 
det samme. Vi gratulerer så mye og håper 
på flere tilsvarende resultat i fortsettelsen. 
Duen som tok andre plass nasjonalt var av 
Steven van Bremen avstamning. På 
resultatlisten på DdB hjemmeside kan vi 
lese at Kåre Christiansen er nr. 2 i 
konkurranse med 1338 andre duer og 512 
konkurrerende medlemmer. 
 
Fem konkurranser på en dag 
Den lørdagen vi var hos Kåre, skulle vi 
overvære totalt 5 konkurranser: 
- 300 km. unger 
- 300 km. Voksne 
- Neumünster (400 km) for unger 
- Soltau1 (550 km) 
- Soltau2 (550 km).  
Fra de 3 siste slippene var det felles 
oppslipp med alle andre brevdueforeninger 
på østkysten av Jylland. På 300 km. 
slippet kom flere av ungene fra nord, slik at 
vi konkluderte med at de hadde fløyet forbi 
og for langt. Det tydet på at resultatene 
lenger syd var bedre da disse ligger lenger 
inne i landet. Til slutt manglet det to unger. 
Den første ungduen fra Neumünster kom 
på en virkelig flott måte slik vi 
brevdueholdere gjerne ser det, susende 
ned på brettet med en god energi. Vi 
hadde god tro på at dette var et godt 
resultat og dette viste seg å holde stikk. 
Duen som kom først denne gangen var 
også første due og høyt plassert i 

seksjonen forrige helg. Denne gangen ble 
den nummer 6 i seksjonen. Et mer enn 
godkjent resultat! Vi visste at duene til 
Kåre var på god vei mot storformen og vi 
var veldig spente med tanke på 
dobbeltslippet fra Soltau. Det var utrolig 
spennende å følge med de innkommende 
resultatene på tekst-TV. Vi visste når vi 
måtte ha duene på klokken for å følge op 
hastighetene fra seksjonene lenger syd. 
Spenningen steg etter hvert som 
”deadline” nærmet seg, og så ser vi to duer 
komme tett og med god fart rett på brettet! 
Høy hastighet på over 1500 mpm. , og vi lå 
foran tiden lenger sør. Stor stemning i 
leiren. Nå var det fryktelig nervepirrende å 
vente på resultatene fra egen seksjon på 
tekst-TV. Det viste seg at Kåre ble nr 11 og 
12 på Soltau 1 og det var flott. Soltau 2 ble 
sluppet tre timer etter Soltau 1. Kåre mente 
at teamet på Soltau 2 var bedre enn på 
Soltau 1, så nå var forventningene 
skyhøye. På nytt begynte vi følge med på 
resultatene på TV. Hastighetene var 
noenlunde som på det første slippet med 
litt større spredning. Fem minutter før tiden 
fra Soltau 1 duene gikk ut ser vi ”en lille 
flokk” på 4 duer komme rett syd i god fart 
og banker rett ned på brettet alle fire! 
JUBEL! Frem med kalkulator og regne på 
hastigheter. To duer kommer i så flott driv 
minuttet før tiden til Soltau 1 duene. Rett 
ned på slaget og inn. Duene til Kåre 
kommer nå jevnt og flott og det tar ikke så 
lang tid før de fleste er vel hjemme. Så var 
det Tv-en igjen. Det tar ekstra lang tid før 
resultatet til Kåre sin seksjon kommer opp 
på skjermen synes vi…, og så kommer 
det. Kåre er best! Det viste seg at Kåre 
hadde de 6 beste duene på nord Jylland 
på dette slippet. Det kan vi kalle en 
opplevelse. Vi gratulerer igjen. Kort 
oppsummering av resultatene: Soltau 1 nr. 
11, 12, 15, 20 etc. i konkurranse med 56 
medlemmer og 336 duer. Fra Soltau 2 er 
han nr. 1,2,3,4,5,6,13,29,30 etc. i 
konkurranse med 60 medlemmer og 355 
duer. Da er man stolt nordmann i 
Danmark. Ingen tvil om det☺. Vel vi måtte 
vende nesen nordover igjen som våre duer  

Kåre Christiansen med sin fru Gunnhild 
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sluppet fra Danmark mange ganger før 
hadde gjort.  

Atle Andersen foran slaget. Bildet er hentet 
fra www.026fladstrand.dk hvor det for øvrig 
ligger mange bilder av Atle og fra 
prosessen med byggingen av slaget. 
 
På besøk hos Atle Andersen 
Lørdag ettermiddag reiste vi 5 kilometer 
nordover til Atle Andersen og hans make 
Anne. Atle er en annen bergenser og 
brevduetrener som emigrerte til Danmark. 
Atle og Annes nye hjem er like nord for 
Jerup. Det var en virkelig flott og velstelt 
eiendom med tilhørende uthus, og selvsagt 
et pent utført og velfungerende duekleiv. 
Ved ankomst opplyser Atle at vi er midt 
under travsendingene fra Norge, likevel lar 
Atle seg overtale til å bli med ut i 
duekleiven. ”Vet dere hva?” utbryter en 
ivrig Atle. ”Jeg har fått hjem alle duene 
mine denne helgen, pluss en ekstra som 
jeg har manglet fra tidligere i sesongen.” 
Så denne helgen er det en due i pluss. Atle 
fortsetter: ”Når det gjenstår en helg med 
konkurranser har de fleste duene deltatt 
bortimot hver helg og jeg har de fleste 
igjen. Det har vist seg at Atle sine berømte 
langdistansestamme er litt for sene til å 
hevde seg helt i toppen på dansk kort og 
mellomdistanse, av den grunn vil Atle 
anskaffe duer fra en kortdistansespesialist 
i klubben, så da kommer vel resultatene. 
Når det er sagt ser undertegnede frem til 
neste år da jeg antar at Atle vil prøve seg 
med 2-års duer på de virkelig lange 
slippene. 

 
Atle Andersen og hans make; Anne 
  
Vi vil med dette takke Kåre og Atle med 
familie for supre dueopplevelser og gleder 
oss allerede til neste besøk. Vi kommer 
gjerne igjen en annen gang. 

Rettelser av NBFRettelser av NBFRettelser av NBFRettelser av NBF----

resultater 2007:resultater 2007:resultater 2007:resultater 2007:    

 
På grunn av sent innkomne resultater til 
NBF, er det noen endringer i NBF-
reultatene for 2007. Endringene gjelder 
for klasse 7 og klasse 10. 
Forandringene er uthevet. 
 
Kl.7. Langdistansemesterskapet i NBF. 
5 premier. Napp i Thoresens 
Minnepremie. 
1. Ingvar Kluge, gr.8 2608* 
2. Jan Olav Thrana, gr. 3 1889 
3. Jarluf Lomeland, gr. 8 1797  
4. S & I Olsen, gr. 3 1667 
5. Birk F. Håland, gr. 8 1536* 
6. K & J Lindberg, gr. 1 1474 
7. S & M Lindberg, gr. 1 1211 
8. Rolf T. Bolme, gr. 8 1000 
8. Rune Berg, gr. 9  1000 
8. Knut Austrheim, gr. 9 1000 
 
Kl.10. Ungduemesterskapet i NBF 2007. 
5 premier. Vinneren får napp i 
Vandrepremien fra VM 2004. 
1. Jan Erik Baller, gr. 7 591 
2. Jan Magnussen , gr. 2 533 
3. Jarluf Lomeland, gr. 8 527 
4. Preben Lyssand, gr. 5 518* 
5. Per A. Johannesen, gr.16 505 
6. A & A Knudsen, gr. 7 504 
7. Knut Austrheim, gr.9 469 
8. Arvid Myreng, gr. 2 463 
9. Kjell Ellefsen, gr. 1 462 
10. Ragnar Lyssand, gr. 5 450* 
11. Frode Brakstad, gr.16 437 
12. Harald Ellefsen, gr. 1 415 
13. Hans Storetvedt , gr. 5 388* 
14. B. Aa. Olavesen, gr.7 383 
15. M & F. Jacobsen, gr. 5 375* 
16. Sigurd Ellefsen, gr. 16 375 
17. Kjell Løvfall, gr.  9 329 
18. Jarl Undahl, gr.  9 316 
19. T & L Corneliussen, gr. 1 295 
20. Ole Hegland, gr. 5 281* 
21. K & J Lindberg, gr. 1 271 
22. Hans P. Nernes, gr. 9 261 
23. Jon Magnussen, gr. 5 261* 
24. Rolf T. Bolme, gr. 8 257 
25. S & M Lindberg, gr. 1 243 
26. Sigmund Madland, gr. 8 239 
 

NBF informerer om NBF informerer om NBF informerer om NBF informerer om VMVMVMVM    

iiii    brevduesport brevduesport brevduesport brevduesport 2008.2008.2008.2008.    
I forbindelse med at det tyske 
brevdueforbund fyller 125 år i 2009 
arrangeres det offisielle 
Verdensmesterskapet i byen 
Ziemendorf i det nordlige Altmark-West 
(Tyskland) omtrent midt mellom Berlin 
og Hamburg.  
Det inviteres til deltagelse med 25 duer fra 
alle land som er medlem av FCI. Duene 
må ikke være over 30 dager gamle og må 
være ankommet mellom 1. og 30. april. 
Sammen med duene må det leveres 
stamtavle med eiendomsbevis som viser at 
duene overføres til arrangøren.Det blir 
arrangert 5 forhåndsflygninger på 
10,20,30,50 og 75 km. Deretter følgende 
treningsflyvninger:02.08.08: 
Halberstadt(109 km), 09.08.08: 
Nordhausen (151 km), 16.08.08 & 
23.08.08: Gotha (211 km), samt finale: 

07.09.08: Fritzlar (260 km). Fritzlar er i 
området hvor ”Brevdue-Olympia-senteret” 
for Brevdueolympiaden i Tyskland 2009 
befinner seg. 
FCI Ungdoms–olympiaflygning   
Samtidig inviteres til internasjonal 
ungdomsflygning med inntil 20 ungduer fra 
hvert land for ungdom som ennå ikke har 
fylt 18 år innen 1. oktober 08. Er dette en 
måte å verve og legge forholdene til rette 
for interesse for brevduesport blant våre 
yngste medlemmer? Oppfordrer gruppene 
å legge til rette for verving av 
juniormedlemmer og tilbud om deltagelse i 
den internasjonale Ungdomsflygningen i 
Tyskland 2008 og legge til rette for 
deltagelse og betale 
transportomkostningene for juniorduene til 
Tyskland. NBF stiller med fellestransport 
for å gjøre det rimeligst mulig for 
deltagerne.  
Fra Brieftaube uke 48-07, for Norges 
brevdueforbund, Per-Kristian 
 

StyreStyreStyreStyret i NBF tilbyr følgende t i NBF tilbyr følgende t i NBF tilbyr følgende t i NBF tilbyr følgende 

slagslagslagslag    VMVMVMVM----deltagelse i deltagelse i deltagelse i deltagelse i 

Tyskland 2008Tyskland 2008Tyskland 2008Tyskland 2008    
Navn /gruppe/ antall 
Jarluf Lomeland, gruppe 8, 2 duer 
Jan Erik Baller, gruppe 7, 2 duer  
Frode Brakstad, gruppe 16, 2 duer 
Arvid Myreng, gruppe 2, 1 due 
Ingvar Kluge, gruppe 8, 2 duer 
Jan H. Evensen, gruppe 3, 1 due 
A&A Knudsen, gruppe 7, 1 due 
Rolf T. Bolme, gruppe 8, 1 due 
Colin Allman, gruppe 1, 1 due 
Jan Johansen, gruppe 7, 1 due 
J&T Fjellheim, gruppe 7, 1 due 
Knut Austrheim, gruppe 9, 1 due 
Ø. Enerstad, gruppe 3, 1 due 
Bjørn Nordeide, gruppe 6, 1 due 
Steinar Johansen, gruppe 7, 1 due  
Waaler&Helgesen, gruppe 7, 1 due 
Til sammen 20 duer 
 
Reserver som rykker inn hvis en eller  
flere av de 20 trekker seg:  
S & G Thowsen, gruppe 2, 1 due 
Per Fossheim, gruppe 15, 1 due 
Tom Arne Skofterød, gruppe 1, 1 due 
Birk Håland, gruppe 8, 1 due 
Ole Gjermundsen, gruppe 7, 1 due 
Harald Th. Ellefsen, gruppe 1, 1 due 
Karl Kr. Olsen, gruppe 7, 1 due 
Tellef Bohnhorst, gruppe 16, 1 due 
 
De 5 siste duer blir trukket ut etter 
søknad.  
Søknad sendes til: 
NBF, Lundheim Allè 2, 1636 Gml. 
Fredrikstad 
eller per e-post: perkhans@start.no innen 
15. februar 2008 eller så fort som mulig.  
 
Betingelser for deltagelse i VM 2008: 
Unger kan sendes som ikke har felt sin 
første fjær (25-30 dager) og som har 2008-
ring. Duene må være leveringsklare siste 
uke i april 2008.   
 
Påmelding av due(r) må sendes til: 
NBF, Lundheim Allè 2,  
1636 Gml. Fredrikstad 
eller per e-post: perkhans@start.no 
innen 1. mars 



Returadresse: 
Norsk tidsskrift 

for brevduesport 
v/ Torleif Asheim 

Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes  
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””””BreBreBreBrevduesport” vduesport” vduesport” vduesport” 

presenterer en presenterer en presenterer en presenterer en 

internasjonal internasjonal internasjonal internasjonal 

brevduestjerne:brevduestjerne:brevduestjerne:brevduestjerne:    
 
Denne gang presenteres en due som 
først begynte å prestere på flygninger 
som fireåring. Men da han først begynte 
å prestere, gjorde han seg virkelig 
bemerket. Duen det er snakk om er ”De 
Zemer” tilhørende André Lietaer. 

 
Brevduens ringnummer:  
Belgia – 1965 – 301732 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Asket / rødbåndet 
 
Brevduens oppdretter: 
André Lietaer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Brevduens kallenavn: 
”De Zemer” 
 
I stamtavlen nevnes: 
Stichelbout – Vermaut - Sion 
 
Zemer grunnla det såkalte ”Rolls Royce – 
slaget” til sin eier. Etter at Zemer ble kåret 
til den beste langdistanseduen i Belgia i 
1971, tok eieren seg råd til å kjøpe seg en 
Rolls Royce bil. Duen er blant annet 
bygget opp av de Stichelbout-duene som 
André hadde anskaffet seg gjennom en 
annen duetrener: Descamps- Van Hasten. 

Faren til Zemer var en sort due som igjen 
var et produkt av krysningsavl rundt 
Lietaers stampar. Stamparet til Lietaer 
besto av en hann født i 1954, og en hunn 
født i 1955. Stamparet var ”De Wittekopf” 
(den med hvitt hode) og ”Oud Petje”. 
Moren til Zemer var en hunn som var 
direkte under stamparet. I stamparet ligger 
det blod tilbake til andre storheter i 
brevduesporten: Stichelbout, Vermaut, 
Sion. Selv om han er født i 1965 begynte 
ikke Zemer å prestere topp før i 1969. Han 
fortsatte å prestere på  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
flygninger helt fram til 1974. Zemer ble tatt 
ut på Olymiade-landslaget til Belgia i 
klassen ”langdistansedue” både i 1971 og 
1973. Drøssevis med premiekilometer kan 
han også skilte med. Dette er rullebladet 
på antall fløyne kilometer i konkurranser 
der han plasserte seg blant de 20 % beste 
i konkurransen:  
- 1969: 2256 premiekilometer 
- 1970: 3178 premiekilometer 
- 1971: 3574 premiekilometer 
Til sammen på disse tre årene: 9008 
premiekilometer. 
 

 
Stamparet til Lietaer, er besteforeldre på 
morsiden og oldeforeldre på farsiden til 
Zemer. ”Wittekopf” og ”Oud Petje”.  

André Lietaer foran bilen sin. En Rolls 
Royce. Under: Et bilde av Zemers helbror: 

”De Fikke” 
som ble en 
viktig 
avlsdue hos 
André 
Lietaer. 

Gruppe 3, arrangør av NBFs årsmøte 2008 informerer:  

Program for damene (ledsagerprogram) Lørdag 09.02.08 
I forbindelse med NBFs årsmøte vil det bli guidet tur til Posebyen (gamlebyen), etterfulgt av galleribesøk m/drikke og litt å spise.  
Utstilling v/Per Fronth fra Kristiansand. Det vil bli tid til å gjøre byen etterpå for dem som vil det. Pris kr. 200,- 
Påmelding til Linda Lian på tlf 38032917 eller på mailadresse oyvind.enerstad@losmail.no innen 24 januar -08 


