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Lászlo Erös
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• Maurice Delbar sin 
superdue: ”Ballon”.

• Med mer…Forsidebildet: Herlof G. Herlofsen, 
fra brevdueforeningen Lyn.
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Norges Brevdueforbund: 

 
President:   
Tom Corneliussen(tlf: 22 64 22 80) 
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: 51 66 22 35) 
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: 
Frode Brakstad (tlf: 90 03 42 59) 
Svinten 19 
3941 Porsgrunn 
E-post: 
frode.brakstad@pigeonvitality.com 
 
Norges Brevdueforbunds 
kontonummer: 
Bankgiro: 9365.13.36412 
(IBAN: NO94 9365.1336. 412) 
(BIC-adresse: DNBANOKK) 
 
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 
tidsfrister for tidsskriftet: 
- Nummer 1: 
i postkassene ca. 1. februar 
- Nummer 2:  
i postkassene ca. 1. april 
- Nummer 3 (ringliste & reglement) : 
i postkassene ca. 1. mai 
- Nummer 4: 
i postkassene ca. 1. juli 
- Nummer 5: 
i postkassene ca. 1. september 
- Nummer 6: 
i postkassene ca. 1. oktober 
- Nummer 7 (resultatnummer) : 
i postkassene ca. 1. november 
- Nummer 8: 
i postkassene ca. 1. desember 
 
Gruppeformenn har ansvar for at 
tidsfristene NBF setter for 
innsending til nummer 3 (ringliste og 
reglement) og nummer 8 
(resultatnummer) overholdes. 
 
Øvrig innsending av stoff til 
tidsskriftet skjer fortløpende og 
kommer på trykk i første påfølgende 
nummer der det er plass. 

I dette nummeret av tidsskriftet: 
 
Side 81: Forside 
Side 82: Formalia 
Side 83: Gratulasjoner 

 Redaktørens spalte 
Side 84: Presidentens spalte 

Referat styremøte 
Side 85: VM i brevduesport 2008 
Side 86: Dyras dag på Ås 
 FCI olympiaflygning for junior 
Side 87: Sommervisitt på Sørlandet - 1 
Side 88: Fin PR i lokalavisa ”Vestnytt” 
Side 89: - Treng ein stad å fly til  
Side 90: Fin PR i Fædrelandsvennen 
Side 91: Leserbrev 
 Sommervisitt på Sørlandet - 2 
Side 92: SBU OLR – Larvik 2008 

Svensk mester 2007 
Side 93: Svensk mester 2007 
Side 94: Brevduedager i Danmark 
Side 95: Formannsmøtet 2008 
 Fremlysning av brevduer 
Side 96: ”Ballon” – M. Delbar 
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Redaktørens spalte 
 
Først og fremst et stort beklager for at 
nummer 5 av ”Brevduesport” kommer 
en del forsinket. Forsinkelsen skyldes 
delvis at tilgangen på stoff til dette 
nummeret har vært minimal, så 
redaktøren har måttet lete, mase og 
skrive selv. Jeg beklager dette. En 
kappflygningssesong er over og mine 
spontane tanker melder seg. Mitt håp 
er at min lederartikkel denne gang  

 
 
 
 
 
kan være en stemme noen av 
formennene i de ulike gruppene kan 
ta hensyn til, da NBFs status skal 
diskuteres på formannsmøtet i slutten 
av oktober. 
 
Nok en kappflygingssesong er over, 
og status settes. Hvordan har det gått 
med oss i år? Og jeg sier oss. Jeg 
kunne ha skrevet: hvordan har det 
gått med meg, men jeg er på det rene 
med at det i Norge er såpass 
krevende å drive brevduesport, at vi 
alle er avhengige av et godt 
fellesskap. Vi er altså, etter min 
mening, helt nødt til å tenke litt lenger 
enn vårt eget nebb for å kunne dyrke 
vår sport. Sporten og fellesskapet 
lever altså i en symbiose. Det vil si at 
de to: sport og fellesskap er gjensidig 
avhengig av hverandre. Intet godt 
fellesskap, ingen god sport. Ingen god 
sport, intet godt fellesskap. 
 
Da er spørsmålet: Hva er god sport? 
Og hva preger et godt fellesskap? 
 
La meg tenke høyt. En viktig del av 
det som etter min mening preger 
dyrking av god sport, er når alle 
deltagere er inneforstått med de 
reglene og retningslinjene man på 
forhånd har blitt enige om. Tenk deg 
en fotballkamp der noen lag i 
eliteserien har bestemt seg for å ikke 
bruke offside, mens andre lag er tro til 
den inngrodde regelen som 
linjedommerne har som oppgave å 
følge opp. Hvordan ville det ha gått? 
Man kan selvfølgelig diskutere om 
offsideregelen er nødvendig i fotball, 
men det er en fordel om det er ferdig 
diskutert før fotballkampen starter. En 
av mange forutsetninger for en god 

fotballkamp er jo også en god 
fotballdommer. Denne jobben 
er ofte lite attraktiv, men 
allikevel en absolutt 
nødvendighet. Dommerens 
jobb er jo å sørge for at 
kampen spilles etter de reglene 
man på forhånd har blitt enige 
om. Jeg har stått på sidelinja 
og observert fotballkamper der 
10-åringer er i aksjon. Her er 
det forskjell på dommere. Noen 
dommere tar den litt 
avslappede holdningen, og 
smiler skjevt til illsinte foreldre 
og sier: ”Det er vel ikke så 
farlig, dette skal jo bare være 
gøy…”. Andre dommere tar sitt 
dommeransvar høyst 

profesjonelt og høytidelig, selv om det 
”bare” er snakk om en kamp for små 
barn. Den siste av de to, den med en 
profesjonell holdning, er slik jeg 
opplever det, den som gir flest 
fornøyde deltakere og tilskuere. Et 
guttelag i fotball er forresten ofte 
skeptiske til at treneren til 
motstanderlaget må steppe inn som 
dommer. På en måte kan jeg godt 
forstå disse guttene.  
 
Fra fotball til brevduesport. Hvordan 
dyrker vi brevduesport i Norge? Er vi 
enige om reglene på forhånd? Har vi 
”fotballdommere” med en profesjonell 
holdning? Kanskje dette skal 
diskuteres på formannsmøtet? Jeg 
håper det, for det er viktig. 
 
Tøffe slipp, med unormalt sen 
hjemkomst, kan ta motet fra en hver. I 
mange medlemmers tilfelle kan det 
være en direkte årsak til å ta en 
pause med brevduesporten. Når jeg 
hører at enkelte medlemmer uttaler at 
det er forbundsledelsen som må ta 
skylden for at medlemstallet ikke 
vokser, tenker jeg med en gang at 
slike uttalelser er historieløse. I så fall 
er det noe galt med forbundsledelsen 
i alle Vesteuropeiske land, for 
tendensen er den samme i alle land. 
 
Jeg håper jeg får inn stoff fra alle 
grupper til neste nummer av 
”Brevduesport”. Jeg håper vi får et 
konstruktivt formannsmøte i slutten av 
oktober. Jeg håper på fortsatt økning i 
medlemstallet (kasserer har gode 
nyheter?). Jeg håper leserne får en 
god leseropplevelse med dette 
tidsskriftet. Jeg håper dine brevduer 
får nok og godt fôr i perioden da siste 
slagfjær skal vokse ut. Og til slutt 
håper jeg at både du og duene dine 
får en fin høst. 
Redaktør Lars Corneliussen. 

90 år: 
Asbjørn Knudsen 
Rolvsøy BF 
15. oktober 
 
75 år 
Herlof G. Herlofsen 
Lyn BF 
29. september 
 
70 år 
Finn Egil Hognestad 
Larvik og Telemark BF 
9. september 
 
Jorunn Fjellheim 
Rolvsøy BF 
7. november 
 
65 år 
Tor Hognestad 
Larvik og Telemark BF 
6. november 
 
50 år 
Steinar Berntsen 
Arendal og Grimstad BF                        
28. oktober 
 
40 år 
K. I. Krogsæther 
Sunnhordland og Vestfjellet BF                      
17. oktober 

Jubilanter i NBF ! 
Vi gratulerer ! 

En litt yngre redaktør. Bildet er tatt på 
NBFs årsfest i 1993, på Kiel-fergen. 
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Styremøte i NBF –  

15.05.2008 
Styret i NBF avholdt telefonmøte 
per Skype 15 mai 2008 fra kl. 20.00 
til 23.00. Hele styret deltok. 
 

1. Tom ønsket velkommen til det 
tredje telefonmøte i NBF. På forhånd 
var det av Tom sendt ut liste over 
forslag til saker på dagsorden.  
 
2. Avtaler ble inngått om 
møtevirksomhet framover.  
a) Det avholdes kun telefonmøter 
under slippsesongen hvis det er saker 
som trenger synspunkter/diskusjoner 
og hurtige vedtak. 
b) Det tas sikte på å avholde møte 
den 4. juni i Sandefjord/Larvik med 
direktør i Tauris, Eckhard Rüter 
angående avtale med NBF og Tauris. 
Det tas sikte på å invitere de av styret 
som har muligheter til å møte og 
involverte i One-Loft Race (OLR) med 
flere til dette møtet.  
c) NBF avholder styremøte på Park 
hotell i Larvik i forbindelse med finalen 
i OLR i Larvik den 27.09.08. 
d) Formannsmøte avholdes 25-26 
oktober 2008.  
e) Representantskapsmøte med 
Landsutstilling er planlagt i regi av 
gr.5 i Bergen 30.01.09 til 1.02.09 på 
Hotel Terminus med Landsutstilling 
på Nordnes Bygdehus. 

 
 
 
 
3. NBF v/Tom Corneliussen og Per- 
Kristian Hansen hadde den 24. april  
forhåndsdrøftinger med direktør i 
Tauris, Eckhard Rüter på Clarion 
Airport Hotel på Gardermoen. 
Resultatet av drøftingene ble i korthet 
at NBF og Tauris har intensjon om å 
inngå avtale på linje med den avtale 
DdB har inngått. Den innebærer at 
elektroniske chip (tags) og Tauris-
ringer selges direkte til NBF og 
sendes videre ut til gruppene fra  
NBFs kasserer etter bestilling. 
Videreutvikling av Tauris-systemene 
og samarbeid med NBF om dette ble 
også drøftet. En del avklaringer fra 
NBF og Rüter måtte gjøres foran et 
nytt møte senere. (Se 2 c). Avtalen 

med Tauris vil ikke berøre allerede 
inngåtte avtaler eller praksis i forhold 
til andre elektroniske systemer som er 
godkjent av  NBF. 

 
 
 
 
     
4. Oppslippstillatelser fra Sverige,  
Tyskland og Danmark forelå. Det er 
nye krav til dokumentasjon i Danmark 
som grupper som skal delta blir 
informert om. De enkelte grupper har 
søkt eller vil søke sine respektive 
regionale Mattilsyn etter mal 
utarbeidet av NBF om tilbakeflygning 
fra utenlandske stasjoner. 
 
5.  Veterinærsituasjonen . Søker hver 
dag på Jordbruksverket i Sverige, 
Fødevarestyrelsen i Danmark , 
Veterinærinstituttet og Mattilsynet i 
Norge og alt virker fredelig. 
Veterinærkommisjonen i FCI er 
bekymret for  paramyxosituasjonen i 
Europa med flere utbrudd på duer de 
3 siste år i Belgia. Paramyxo på en 
høytflyver i Sverige ved siden av en 
brevduekoloni var fra innkjøp av 
raseduer fra Belgia. De svenske 
duene i brevduekolonien var alle 
vaksinerte mot paramyxo og ingen 
brevduer ble smittet. FCI har bedt om 
opplysninger om norske rutiner og det 
er sendt per brev til Menzel. 
 
6. VM forsendelse til Tyskland. P.g.a 
ulike transporttider ble samarbeidet 
med SBU umulig. Etter en del 
transportendringer i siste liten, ble 
både duene fra Vestlandet og 
Østlandet til VM i Fritzlar og  5 
juniorduer til olympiaflyvningen i 
Ziemendorf. Fru Gebert (konen til Dirk 
Gebert i gruppe 8) transporterte 
Junior-duene direkte  til Ziemendorf.  
VM-duene ble videresendt fra Kiel til 
Fritzlar via brevduebekjente i Kiel. 
Jarluf Lomeland har påtatt seg 
ansvaret for transportplan og Tom 
Corneliussen har hatt ansvaret for 
duene på Østlandet med mottak, 
vaksinering, klargjøring til 
veterinærbesiktigelse og frakt til 
Kristiansand hvor Øyvind Enerstad 
ivaretok duene og samordnet med 
Vestlandsduene. Alle duene er meldt 
fremkommet i beste kondisjon.  

Presidentens spalte 
 
Konkurransene er over for denne 
sesong. Det skulle bli en krevende 
sommer for både duer og duefuter. 
Det meldes om tøffe slipp for og duer 
som har vanskeligheter med å komme 
hjem på en del av slippene. Enkelte 
grupper har avlyst slipp som er 
planlagt, på grunn av problemer med 
hjemkomst av duene i normal flygetid. 
 
Til tross for dette har de verdige 
vinnerne av de forskjellige 
mesterskapene i NBF blitt kåret. VM-
finalen i Fritzlar, Tyskland den 6. sept 
ble avholdt med 13 norske duer til 
start. På grunn av noe dårlig 
værmelding ble duene sluppet fra en 
avstand noe kortere enn planlagt. Det 
var mange tilskuere tilstede ved det 
flotte slaganlegget. Det norske laget 
nådde ikke opp dette året, men Jan 
Lindbergs due plasserte seg som nr.5 
i finaleslippet. Fyldig reportasje fra 
finaleslippet kommer i neste nummer 
av ”Brevduesport”. 
 
Tiden er nå inne for at duene skal 
skifte sine fjær, slik at de kan være vel 
forberedt til neste sesong. De fleste er 
vel allerede i gang med planlegging 
av en ny sesong. 
 
Nå ser vi fram til formannsmøte i 
slutten av oktober måned, som i år 
avholdes på Park hotell Sandefjord. 
Det er viktig at tillitsvalgte her møter 
opp så en kan drøfte saker slik at man 
kan forberede neste sesong med alle 
de utfordringene som her ligger foran 
oss. Vel møtt. 
 
Avtalen med Rüter EPV Systeme er 
nå godkjent og undertegnet av begge 
parter. NBF håper på et godt 
samarbeid i fremtiden angående 
levering og service på det elektroniske 
tidtakingssystemet TauRIS. Jeg håper 
at alle klubber og grupper er i gang 
allerede med forberedelser til neste 
sesong. Lykke til. 
Med sportslig hilsen president Tom 
Corneliussen 

Presidenten her foran slaganlegget i 
Tyskland der VM gikk av stabelen. 
 

Bildet er fra NBFs møte med 
direktøren i Rüter (TauRIS) : 
Eckhardt Rüter. (i midten) 

Bilde av NBFs styre tatt under 
NBFs årsmøte i Kristiansand 
februar 2008. 
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Foreløpige meldinger forteller at 
transportutgiftene er greie og sammen 
med øvrige utgifter vil kostnadene 
fordelt på 25 VM-duer fordeles og 
regning sendt til deltagerne. De 5 
junior-duene blir ikke belastet med 
fellesutgiftene til transport med mer. 
  
7.  Årsmøte 2009 blir avholdt 30.01.09 
til 1.03.09 på hotell Terminus i Bergen 
med Landsutstilling i Nordnes 
Bygdehus. Ansvarlig er gr.5 med 
fordeling av oppgavene på 3 klubber. 
   
8. Økonomi. Kasserer Torleif Asheim 
melder om økte utgifter på tidsskrift 
med farget forside og større typer på 
ringlista. Utgifter til styremøter er 
redusert ved bruk av telefonmøte og 
bruk av PC på SKYPE til samtaler i 
styret hvor alle kan si sitt.          Stor 
besparelse på reise og lokalutgifter. 
Det enkelte styremedlem sparer tid. 
 
9. Sesongstart. Enkelte grupper både 
på Østlandet (gr.7) og Vestlandet 
(gr.5 og 6) melder om problemer med 
hjemkomsten og fall i duetallet på 
neste flygning. Årsakene kan være 
mer rovfugl og mye snø i fjellet som 
gjør at både trekkfugl og rovfugl 
holder seg ved kysten og i lavlandet.. 
Ingen problemer meldt i andre 
grupper. 
 
10. Tidskrift / ringlista. Styret ga 
positive tilbakemeldinger til redaktør 
om mange forbedringer i ringlista. Se 
punkt 8. 
  
11. Representasjon i finaleslippet i 
VM og junior-VM. Av styrets 
medlemmer var Frode Brakstad 
interessert i å delta. Ingen invitasjoner 
fra arrangøren  var kommet til 
møtedato. 
 
12. One Loft race - SBU-landskamp i 
Larvik. Den lokale arrangør (Larvik og 
Telemark BF) har søkt om import-
tillatelse for svenske og danske SBU-
duer. Det meldes om god deltagelse 
og gode forberedelser til å ta imot 
duene i begynnelsen av juni. Det vil 
bli søkt Rüter (TauRIS) om benyttelse 
av innkomstanlegg som er tilkoblet 
internet, som ved forrige anledning. 
  
13. Hans Verschueren tilbyr NBF å 
sette inn resultater med mer på sin 
hjemmeside med flagrende norske 
flagg. Jonny vil prøve å få resultatene 
på vår WEB-side videresendt til: 
www.hansverschueren.com 
 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen 
 

 
 
 
De 25 norske duene kom vel frem 
til Fritzlar, og etter hvert fikk vår 
sekretær fortløpende inn meldinger 
om hvordan situasjonen på FCIs-
One-Loft-Race utviklet seg. 
 
 
Tekst: Per Kristian Hansen /  
Lars Corneliussen  
Foto: Lars Corneliussen /  
Thomas Ganz 
 
 
Thomas & Helmut Ganz 
De øvrige deltagende FCI-land hadde 
alle sendt 25 dueunger fra sine antatt 
beste slag, og sammen ble disse 
drøyt 500 duene innlosjert våren dette 
året. Duenes nye hjem var et praktfullt 
slaganlegg som også har blitt brukt og 
brukes til private one-loft-
konkurranser som stadig får større og 
større interesse internasjonalt. 
Familien Ganz (far & sønn) som bor i 
Fritzlar er eiere av slaganlegget, og 
hos seg har de et stort team av 
slagpassere. 
 
Innledningen 
Gjennom internett fikk vi til å begynne 
med inn bilder som viste oss duenes 
daglige mosjons- og ortienteringsturer 
rundt slaganlegget. I juli begynte de 
første treningslippene fra korte 
avstander. Disse ble ikke registrert 
som offisielle treningslipp, men vi fikk 
allikevel melding om at to av de 
norske duene var blitt borte på dette 
tidspunkt. 
 
Treningslippene 
Det første offisielle treningslipp på 70 
kilometer ble vunnet av en due fra 
Thailand. De norske duene plasserte 
seg jevnt og godt\, med en due 
tilhørende Jan Johansen på en 7. 
plass som beste norske due. Etter 
dette slippet var det 18 norske duer 
tilbake i konkurransen. Ikke lenge 
etter fant det andre premieslippet 
sted, med en distanse på 120 
kilometer. Her stilte 327 duer til start 
og våre svenske naboer stakk av med 
seieren ved Tony Olssons due. De 
norske duene fortsetter å plassere 
seg jevnt og godt på treningslippene, 
og beste norske denne gang er A & A 
Knudsens due på en 8. plass. Alle de 
18 norske duene kom hjem fra dette 
slippet. 
 
Det nærmer seg finale 
Generalprøven på selveste finalen var 
fra Heidelberg, ca. 220 kilometer fra  
 

 
 
 
Fritzlar. Her er det en sveitsisk due 
som stikker av med seieren, mens det 
hittil beste norske resultatet blir levert 
av duen fra Walter Kilvik fra Nord-
Norge med 2. plass. Etter dette 
slippet er det 280 duer tilbake, hvorav 
13 av disse er norske. Les mer om 
hvordan finalen gikk i neste nummer 
av Brevduesport. Under ser du noen 
bilder fra slaganlegget. 
 

 
Deler av slaganlegget med noen av 
duene i fri flukt utenfor. 

 
Slagene er innredet med voliérer, som 
duene kan slappe av i når de ikke er 
ute og flyr. 

 
Renhold er viktig, og blir på ingen 
måte tatt lett på i Tyskland. 

 
Duene får et velfortjent bad i vann og 
sol i de romslige voliérene. 
 

VM i Brevduesport 2008 – Fritzlar, Tyskland 
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I 2007 fikk formannen i Oslo 
Brevdueklubb, Kjell Sterner, 
invitasjon til å komme til 
Landbrukshøgskolen på Ås utenfor 
Oslo. Landbrukshøgskolen, som nå 
har blitt et universitet, arrangerer 
årlig ”Dyrenes dag”.  
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Lars Corneliussen 
 
Vise fram vår kjære hobby 
Kjell møtte opp sammen med kona 
Grethe i 2007, og forstod raskt at 
dette arrangementet var godt egnet til 
å vise frem vår kjære hobby. Her kom 
det jo dyreinteresserte mennesker 
som bor i den delen av lavlandet på 
Østlandet hvor folk bor med god plass 
rundt seg. På bakgrunn av dette tok 
han initiativ til at flere medlemmer i 
Oslo Brevdueklubb, og dermed også 
flere duer, skulle finne veien dit også i 
2008. 
Man tager hva man haver 
Ved de flotte omgivelsene som omgir 
bygningene UMB (Universitet for 
miljø- og biovitenskap) var det bare å 
installere seg slik man selv ville for de 
oppmøtte fra Oslo Brevdueklubb. Med 
seg hadde man et bord, et 
utstillingsbur, ca. 70 duer i slippkurver 
samt en god del gammelt PR-
materiell (brosjyrer). Disse brosjyrene 
er fremdeles gode brosjyrer, og er fullt 
gangbare dersom man stryker ut og 
erstatter kontaktinformasjon som ikke 
lenger stemmer. Er det andre grupper 
som trenger slike brosjyrer til et 
lignende arrangement, kan 
redaktøren informere om at det finnes 
et nokså stort opplag i klubbhuset til 
Gruppe 1. 

 

 
 
 
 
 

Et nytt medlem 
I løpet av dagen kom det mange 
nysgjerrige mennesker innom 
brevduestanden. Noen ville spørre, 
noen ville klappe, mens de mest 
fascinerte ville gjerne holde duer. 
Særlig en av de besøkende, 11 år 
gamle Vebjørn Nordhagen, dukket 
stadig opp ved standen. Vebjørn er nå 
medlem av Oslo Brevdueklubb. Det 
var muligens ca. 200 mennesker 
innom standen, og om ikke alle disse 
ble medlemmer av NBF, så fikk vi i 
hvert fall vekket nysgjerrigheten.  
Og hvem vet? Kanskje om noen år 
har noen av disse kommet i en 
livssituasjon der det å drive med 
brevduer virker som en spennende 
hobby. PR-gründer Ingebrigt Steen 
Jensen har sagt at PR-arbeid er et 
arbeid som krever tålmodighet og 
langsiktig tenkning. I så fall ville han 
sikkert vært fornøyd med arbeidet 

medlemmene fra 
Oslo Brevdueklubb 
gjorde for Norges 
Brevdueforbund. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Etter tiltak fra FCI for å stimulere 
yngre mennesker som driver med 
brevduer, ble det tyske forbund 
spurt om de ville arrangere et One-
Loft-Race, der kun medlemmer 
under 18 kunne delta. Det tyske 
forbundet tok på seg oppgaven, og 
NBF stilte med eget lag takket være 
tre unge brevdueentusiaster fra 
Askøy utenfor Bergen. 
 
Tekst: Per Kristian Hansen 
Foto: Daniel Krajcik 
 

  
Før finalen 
Som det stod i nummer 4 av 
”Brevduesport” var de fem norske 
duene fra juniormedlemmene Espen 
Nelheim, Lasse Ellingsen og Martin 
Haugland, duene som utgjorde det 
norske laget i juniorslaget Ziemendorf. 
Etter at treningslippene begynte 
kunne man gjennom internett følge 
med på slagstatusen. Der kunne man 
se at det før slippene var startet var 
blitt borte to av de fem norske duene. 
Sannsynligvis har de forsvunnet 
”hjemme” på slaget. Etter diverse 
treningsslipp hadde de norske duene 
markert seg, men da finaleslippet 
nærmet seg var det dessverre kun en 
norsk due tilbake. 
 
Finaleslippet 
Duene skulle slippes opp i Fritzlar 
(samme sted som slaganlegget 

PR-arbeid i Oslo Brevdueklubb  

– Dyrenes dag på Ås i Akershus 

Olympiaflygningen for 

unge brevdueholdere : 
Junior-VM i 
Brevduesport 2008 

Colin Allman viser stolt frem sin askete hann til 
interesserte barn. 

Slaget i Ziemendorf 
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til VM for seniorer var). Duene ble 
løslatt 7. september klokken 
09.30. Værforhold ved oppslippet 
var sol, god sikt, litt skyet og 
kraftig sydvestvind (med/sidevind) 
og 15 grader varmt. Avstanden 
Fritzlar – Ziemendorf  er 249 km. 
Premieresultatene viser at  en 
tsjekkisk due tilhørende Zlamal 
Vojtech vinner finaleslippet. Lasse 
Ellingsens due Norge 08-07293 
ble nrummer 39 i finalen litt under 
8 minutter etter vinneren. Samme 
due ble nr 5 blant essduene i 
dette ungduemesterskapet. 
 

 
 
 
 
 
Hva er historisk?  
Norge var med i den første 
Olympiaflygning for Ungdom arrangett 
av FCI med 5 duer. 4 av duene hadde 
plasseringer på treningsslippene og 
en av 2 norske finaleduer ble plassert 
innen 20%. Det var følgende nasjoner 
i tillegg til Norge representert i finalen: 
Tsjekkia, Holland, Polen, Frankrike, 
Ungarn, Østerrike, Tyskland, Belgia, 
Estland og Kina. ”Brevduesport” 
håper på intervju med de deltagende 
norske juniorene i et kommende 
nummer av ”Brevduesport”. 

 

 
 
 
 
Da jeg i sommer skulle besøke 
musikkfestivalen ”Hove”, visste jeg 
at jeg ikke var langt unna 
brevduekamerater på Tromøya 
utenfor Arendal. Jeg tok med meg 
fotoapparatet og dro på slagbesøk 
til Geir Erling Birkeland og Øystein 
Andersen, begge medlemmer av 
Arendal & Grimstad . 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Lars Corneliussen  
 
Hjemmelaget syltetøy 
Det er dekket på med kaffe, vafler og 
hjemmelaget syltetøy. Geir Erlings 
søte kone, Hilde, har stått for dette, 
da skolelederen Geir Erling har vært 
på jobb. Geir Erling og Hildes hus er 
bygget på oversiden av tomten til 
Hildes foreldre. Tomten er 
enestående, med en flott utsikt til ekte 
norsk sørlandsskjærgård. Geir Erlings 
svigerfar, Einar Manneraak, hjelper 
også til med duene, da dueslaget 
ligger plassert midt mellom de to 
husene. Sammen har de lenge vært 
brevdueteamet ”Team Tromøy”. 

 
 
 
 
Innsettingsdagen 
I dag er det torsdag og innsetting til 
slipp. Geir Erling syntes nok at det var 
godt med både vafler og syltetøy, 
men det nærmer seg slipp, og da 
begynner utålmodigheten med å 
komme seg på dueslaget å prege 
mannen. Mer enn gjerne følger jeg 
med og knipser i vei mens han raskt 
forklarer meg om slagets enkesystem, 
duenes bakgrunn, resultatene så  

 
 
 
 
langt i år, samt om observerte 
falkeangrep denne sommeren. 
Kystlandskap med dertilhørende  
fjellknauser og skog er perfekt miljø 
for en vandrefalk, og slaget til Team 
Tromøy ligger plassert i nettopp 
denne typen miljø. 

 
 
 
 
Rock n’Roll 
Etter å ha satt inn alle enkehanner, 
bortsett fra en som fortsatt satt i 
tretoppen etter en rask luftetur, bar 
det videre til klubbhuset for Geir 
Erlings del. Geir Erling foreslo at jeg 
skulle dra på overraskelsesbesøk til 
sambygding og brevduemann Øystein 
Andersen, som etter noen pauseår 
hadde begynt med brevduer igjen. 
”Da sees vi på fredag”, sier Gerl 
Erling, og sikter til avtalen han har 
med rockebandet  ”Don Juan 
Dracula”. Bandet ville ha noe 
særegent ved sin konsert og ville ha  
en flokk duer til å fly ut fra scenen 
under en rolig del av konserten. På 
fredag møtte jeg Geir Erling igjen, på 
Hovefestivalen. PR-stuntet gikk meget 
bra, og alle duene som ble sluppet 
opp på det noe uvanlige 
oppslippstedet var hjemme kun fem 
minutter etter oppslipp.  

 
 
 
 
 
 
Bilder og tekst fra besøket hos 
Øystein Andersen på side 91. 
 

Fra premieutdelingen med 
visepresident i det tyske 
brevdueforbund, Richard Reiss, 
og noen av de deltagende 
juniorer. 

Tegning laget av en av de 
deltagende juniorer med ønske 
om en god flygning 

Sommervisitt på Sørlandet- del 1 

Geir Erling klar til avreise til 
klubbhuset med brevduekurven. 
Kona Hilde smiler fornøyd 

Geir Erling sammen med 
rockebandet Don Juan Dracula. 

Fra konserten på Hovefestivalen. 
Det rockes og flyges på samme 
scene. 
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Fra lokalavisa: VestNytt laurdag 9. 
februar 2008, etter tips fra Svein 
Olaf Drageland i BF Norden (gr. 6). 
 
Duer er fint i stand til å navigera 
seg heim over lange distansar. På 
Dale finst det femti duer som treng 
ein ny stad å koma heim til.  
 
 
Tekst: Kyrre Styve 
Foto: Kyrre Styve 
 
DALE:  
– Nokre av duene har floge  
heim frå meir enn 300 kilometer  
unna, seier Jostein Henriksen. I 
hagen på Dale står det eit hytte-
liknande bygg. Det kjem rare  
lydar innifrå. Ved inngangsdøra er  
det bygd ut ein terrasse av 
heildekkande netting. Der står det fire 
duer som nyt det heller våte veret.  
– Dei er ute og badar i regnet, seier 
Henriksen. Han opnar døra inn, og  
aktivitetsnivået tek seg opp. Rundt  
femti duer trippar rundt på golvet,  
andre tek til vingene for å posisjonera 
seg betre. Kjem det mennesker, kjem 
det mat.  – Dei er ikkje som vanlege, 
ville duer. Dei er vaksinerte mot 
sjukdomar, og dei må ha litt stell og 
mat, seier han.  
 
BREVDUER KAN FLY  opp mot 1200 
kilometer og landa der dei skal. 
Duene kan halda større fart enn ein 
bil på gjennomsnittlege norske vegar, 
og kan nå opp i ein toppfart på 120 
km/t. Korleis dei klarar å navigera så  
 

 
 

 
 
 
presist, er ikkje fullt ut forstått av 
forskarane. Men det er  
truleg ein kombinasjon av stadsans, 
syn og orientering i forhold til jordas 
magnetfelt. Det er også mogeleg at  
luktesansen spelar ei rolle.  
 
DUESLAGET PÅ DALE står i hagen 
til Jostein sin far, Johannes 
Henriksen. Han var lidenskapeleg  
opptatt av brevduene, ei interesse  
som smitta over på sonen.  – Eg dreiv 
med brevduer då eg var gut, og har 
drive på saman med far min dei siste 
åra, fortel Jostein. Johannes døydde 
nyleg, og no har Jostein ansvaret for 
duene. Men dei flygande postboda 
treng ein ny heim.  – Eg bur i 
byggjefelt, og kan ikkje driva med 
brevduer der, seier han. No ønskjer 

Jostein Henriksen å høyra frå nokon 
som kan tenkja seg å overta nokre  
 
brevduer. Alternativet til fosterheim er 
ikkje noko han likar å tenkja på. – Eg 
kan ikkje sleppa duene ut i det fri. Dei 
klarar seg ikkje åleine i naturen, det vil 
vera dyreplageri, seier Henriksen.  
 
MENNESKA SIN KJENNSKAP til  
og bruk av duene si ekstreme 
orienteringsevne er ikkje noko nytt. I  
historia om Noahs Ark er det ei due 
som vender tilbake til arken med ei 
olivenkvist i nebbet. Slik visste Noah 
at syndefloden var over, at det fanst 
tørt land og at ei ny tid var komen. 
Sidan dette har dua med kvisten vorte  
eit internasjonalt fredssymbol.  
 
– EG HAR FÅTT GITT VEKK nokre 
av duene. Men eg vil gjerne ha 
kontakt med nokon som kan og er  
intresserte i brevduer. Dei bør bu  
slik til at det går bra å ha dueslag  
heime, seier Jostein Henriksen.  
Han ser ikkje for seg at nokon  
skal koma og overta 40-50 duer.  
Men dersom nokon til dømes ønskjer  
å halda sju-åtte duer, får dei med 
utstyr og mat frå Henriksen. – Det er 
ein veldig kjekk hobby. Far min kunne 
sitja i timesvis i hagen og berre sjå på 
duene som flaug rundt huset, fortel 
han.  
 
BREVDUER ER først og fremst kjent  
for sin historisk store nytteverdi. Evna  

Treng ein ny stad å fly til 

Jostein Henriksen ser til dei femti duene i det store dueslaget på Dale.  
No håpar han at duene kan få andre å fly til. 
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til å finna fram over store avstandar 
har kome til god nytte i fleire tusen år. 
Brevduer vart haldne som bruksdyr i 
Egypt alt for 5000 år sidan. Det var 
organisert eit sivilt postvesen med  
49 duetårn spreidd ut over riket. 
Dermed kunne duene fly med små 
lappar med meldingar på, og duene 
trong då ikkje fly meir enn 150 
kilometer før dei landa på neste tårn.  
 

– NO HAR FOLK gjerne brevduene 
med i konkurransar, seier Henriksen.  
I ein konkurranse vert duene sleppt fri 
på ein bestemt stad. Så flyg dei heim 
kvar til sitt. Tida vert delt på 
distansen, og dua med høgst snittfart, 
vinn. Mange brevdue-entusiastar har 
dueslag som elektronisk registerer 
kva tid duene kjem att. – Det forsvinn 
nokre duer på grunn av rovfugl. Sånn 
sett er det dårleg nytt for brevduene 
att rovfuglbestandane har teke seg  
opp att. Og så er det nokre duer  
som kjem bort i ver og vind, og som 
ikkje finn vegen heim, fortel han.  
 
DEN ENGELSKE bankmannen 
Nathan Mayer Rothschild bygde opp 
ei brevdueteneste i Europa som 
kunne halda han orientert om 
nyhende som hadde verdi for 
bankverda. Med brevduene skal  
han ha fått melding om Napoleon sitt 
nederlag ved Waterloo tre dagar før 
nyheita nådde den engelske 
regjeringa. 
 
BREVDUER HAR HATT viktige roller  
i mange krigar. Korsfararane var dei 
første vest-europearane som nytta 
brevduer. Richard Løvehjerte sine 
korsfararar skal ha fanga ei brevdue 
som frakta ei melding om at 
muslimske styrker var på veg for å 
bryta den kristne beleiringa av 
Ptolemais. Kosrfarane forfalska 
meldinga slik at den fortalde at hjelpa 
ikkje var på veg. Dermed overga byen  

seg til Løvehjerte.  
 
– DET HAR KOME både engelske og  
hollandske brevduer hit, fortel Jostein 
Henriksen. Brevduer som forvillar  
seg bort og er så langt heimefrå, må 
helst ha motorisert hjelp til å koma 
seg heim att. Men det hender at 
oljeplattformar i Nordsjøen får besøk 
av brevduer som er på veg over 
havet. – Duene får gjerne mat på 
plattformane, og flyg så vidare, seier 
han. 
– DEI BESTE BREVDUENE  

vert brukt til avl, slik at dei gode  
eigenskapane vert ført vidare. Nokre 
duer har ekstra godt «flygestoff», 
seier Henriksen. Mange brevduer 
liknar veldig på heilt vanlege byduer. 
Men brevduene er av planlagt 
avstamming og er kraftigare enn 

duene som tiggar bollar og is på 
Torgalmenningen. Søtsaker er det lite 
av i kosten til ei ekte brevdue, maten 
består gjerne av ei fôrblanding av 
mais, korn og belgfrukter. Og for 
brevduer med ekstra fine formar,  
finst det utstillingar. – Då vert duene 
vurdert ut frå kropp og fjørdrakt, 
nesten som på ei hundeutstilling, 
seier han.  
 
POSTMANN PAT-BREVDUER vart 
etterkvart utkonkurrert av moderne 
hjelpemiddel som ridande postmenn,  

telegraf, telefon og seinare 
motoriserte køyrety. Men i militær  
samanheng haldt brevduene stand  
langt inn i det 20. århundre. Under 
første verdskrigen bidrog dua «Cher 
Ami» til å redda livet til 200 
amerikanske soldatar som var utsett 
for eld både frå eige artilleri og frå 
tyskarane. Soldatane fekk sendt 
melding til artilleriet om at dei måtte 
justera siktinga, og slik vart soldatane  
redda. Også i andre verdskrigen var 
brevduer sterkt medverkande ved 
enkelte slag. Men det fanst også 
mottrekk mot brevduer. Enkelte 
soldatar hadde som oppgåve å skyta 
ned fienden sine duer, og ein trente 
også opp falkar og haukar til å ta 
duene.  
 
– DET ER IKKJE ein spesielt dyr 
hobby, seier Henriksen. Han legg vekt 
på at det også går an å driva med 
brevduer utan å vera aktiv i ei 
brevdueforening.  
– Eg håpar verkeleg at nokon kan 
overta brevduene, seier Jostein  
Henriksen til Strilen.  
 
BREVDUER SOM IKKJE vert nytta  
til hobby og konkurransar, er no 
pensjonerte. Postvesen og krigarar  
har ikkje lenger bruk for dei. Men så 
seint som i 1970-åra vart brevduer  
nytta av eit laboratorium i England til å 
frakta blodprøvar frå sjukehuset. Og 
heilt fram til 2005 hadde politi i India 
eit eige brevduekorps som kunne 
nyttast ved til dømes naturkatastrofar  
der vanleg kommunikasjon braut 

saman. Men no er brevduer fuglar  
som berre vert haldne av entusiastar.  
Og på Dale i Fjell finst det altså femti 
brevduer som er på leiting etter nye 
entusiastar.  
 
Kjelder:  
Wikipedia  
Den  
danske  
brevdueforening  
Caplex  
Nysgjerrigper.no 
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Denne saken er hentet fra den 
riksdekkende avisa 
Fædrelandsvennen. Saken var på 
trykk like i etterkant av NBF og 
SBU-arrangementet i Kristiansand 
februar dette året. Tidsskriftet 
takker fotojournalist Torbjørn 
Witzøe for vennlig tillatelse til bruk 
av bilde og tekst.  
 
 
 
 

 
Lite ante Herlof G. Herlofsens over 
100 duer at Norges 
Brevdueforbund og Skandinavisk 
Brevdueunions representant-
skapsmøte i helgen ble holdt til 
Kristiansand. 
 
Tekst: Torbjørn Witzøe 
Foto: Torbjørn Witzøe 
  
SØGNE, STIFJELLET 
 
- Vi er vel ikke flere enn 500 aktive 
brevdueholdere i Norge, men i land 
som Belgia og Nederland har nesten 
hver femte familie duer, sier 74-
åringen. 
På eiendommen sin på Stifjellet like 
over Åros camping har Herlof G. 
Herlofsen til sammen fire dueslag.  
Han passer alltid på å få duene inn til 
kvelden, ellers kan de bli tatt av en 
falk eller annen rovfugl. En sluse på 
veggen kan stilles slik at duene bare 
kan fly inn, men ikke ut.  
- En gang klarte en ugle å ta seg inn 
til duene og beit av hodet på åtte av 
dem, forteller pensjonisten. 
Når det blir vår er det tid for å trene 
duene til å finne veien hjem. Han 

slipper dem først i en av 
nabokommunene. Senere får de 
større utfordringer. En gang ble tre av 
duene hans sluppet i svenske Luleå 
innerst i Bottenviken. To av dem kom 
hjem etter å ha tilbakelagt 112 mil. 
- Duene flyr normalt i mellom 70 og 80 
kilometer i timen, men de hviler om 
natten.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Begynner det å regne søker de gjerne 
ly. I god medvind brukte ei av duene 
mine en gang bare én time fra 
Hirtshals og hjem til Søgne. Det gir en 
snittfart på 120 kilometer i timen, 
forteller Herlof G. Herlofsen, som kan 
se tilbake på en norgesmestertittel i 
brevduesport i 1997 og en 
andreplass året etter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I 1980-årene og utover i 1990-årene 
kappfløy vi i brevdueklubben 
”LYN” fra cirka midten av mai til 
første uken i august. Så det var nok 
av bekvemmelighet, og behovet for 
en pause, at jeg ikke begynte å 
trene ungduene. 
 
 
Tekst: Herlof G. Herlofsen 
Foto: Lars Corneliussen 
 
Da vi kunne benytte jernbanen 
avsluttet jeg treningen med slipp fra 
Hamar og Bergen, og et par ganger 
fra Tynset (490 km.) De siste årene 
har treningen startet med to slipp fra 
Kristiansand, så Lillesand, Arendal, 
Ålborg, Sandefjord og tilslutt 
Stavanger. På de første to til tre 
slippene kan det være noe tap, men 
på de siste tre slippene har det vært 
nesten 100% hjemkomst.  

 
 
Hvis vi skal fortsette å fly sydfra 
mener jeg det er viktig at alle ungene 
har fløyet fra Danmark. Hvis ikke 
risikerer man store tap med sine 
åringer. En annen grunn til at 
ungeflygningene i september og 
oktober blir så vellykket er at falken 
har sluttet å mate sine unger, og 
derfor ikke er så aktiv. 
 
Flere av klubbene på Vestlandet har 
nå gjort de samme erfaringer, og har 
med hell begynt å trene ungene på 
høsten. 

Lille postbud min due… 

Bildet over er tatt av fotograf 
Torbjørn Witzøe og viser tydelig 
hvordan bånd kan bindes mellom 
dueeier og due. De to har 
gjensidig glede av hverandre.(red) 

Gratulerer med 75-årsdagen! 
Redaktøren vil i denne 
sammenheng komme med en 
ekstra gratulasjon til ”Herlofen”, 
som i min tid som redaktør har 
vært en viktig bidragsyter. Herlof 
slår gjerne på tråden for en 
hyggelig ”dueprat”, og det skal du 
vite jeg setter pris på Herlof. Og 
når det kommer til fest: Man skulle 
knapt tro denne duekaren var blitt 
75 år. NBFs årsfester får en 
ekstra ”piff” med Herlof som 
deltager. Hilsen redaktøren. 

20 år med 

vellykket trening 

av unge brevduer 
- i september og oktober 

Ungdueflokken i flukt 
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I brevduesport nr 4. juni/juli 2008 
sto det om: ”en liten 
Brevduehistorie”. Siden jeg var 
innblandet i denne historien vil jeg 
fortelle litt om hvordan duen til 
Arvid hadde det, da den var på 
en14 dagers ferietur på Ustaoset. 
 
 
Tekst: Steinar Kvittingen 
Foto: John Langemyhr 
 
 
Den blunket med øynene 
Arvid og co slapp duene lørdag 4. 
august. Mandag morgen 6. august 
våknet min sønn Lars, og gnidde seg 
ekstra i øynene. Utrolig, men sant så 
sitter det en levende due i 
vinduskarmen på rommet hans. Han 
lister seg ut og roper forsiktig ned til 
meg: Det sitter en due i vinduskarmen 
min. Vi lokket duen inn og fikk stengt 
vinduet og fanget den. Den blunket 
med øynene hele tiden og hadde 
diaré, altså var den helt uttørret og 
tom for energi.  
 
40 mil på vingene 
Etter at vi fikk gitt dua godt stell, fant 
jeg ut i fra ringlista at den tilhørte 
Arvid Myreng i Tønsberg. Den hadde 
tilbakelagt ca 40 mil og på ringen sto 
det 07- altså kun en dueunge. Jeg 
ringte flere ganger og til slutt fikk jeg 
snakket med Arvid, og han fortalte 
hva som hadde skjedd. Siden 
Ustaoset var så langt unna, kunne 
han ikke komme og hente dua, selv 
om han godt kunne tenke seg å få 
den tilbake. Arvid sa at jeg fikk avlive 
den, da det var det mest humane eller 
jeg kunne gjøre hva jeg ville med den.  
 
Restitusjon og god pleie 
Jeg bestemte meg for å holde dua 
inne i 14 dager og fõre den. Ikke for 
mye og ikke for lite, slik at den skulle 
klare å bygge seg opp psykisk og 
fysisk, og kanskje klare turen tilbake 
til Arvid. Dua hadde jo klart å fly hit til 
Ustaoset. 
 
Tillitsfull og håndtam 
Jeg har lest Brevduesport siden 2000 
og har skjønt at Arvid Myreng er en 
kar som er godt anerkjent innen due 
sporten. Så denne dua var nok av 
topp avstamming. Da 14 dager var 
gått kunne jeg merke at dua hadde 
lagt litt på seg og virket full av energi. 
Den var også blitt håndtam og 
tillitsfull. Neste dag viste 
værmeldingen topp flygevær, da det  
 

 

skulle være sol og vindstille vær over 
hele Sør- Norge. 
 
Vemodig 
I sekstida neste morgen ble dua foret 
med dobbel dose. Den spiste alt og 
drakk godt, og etterpå lot jeg den hvile 
i to timer. Magen var nå i orden og 
avføringen var fast og fin. Jeg hadde 
nå  tro på at dua vil klare turen til 
Tønsberg uten og få diaré og bli 
dehydrert, så sant den fikk være i fred 
for rovfugl og lignende. Klokka åtte 
ble luken i dueslaget åpnet. Dua satt 
lenge og så på sønnen min Lars og 
meg. Det var noe vemodig over det 
hele. Kanskje siste gangen vi fikk se 
denne fine, trivelige dua, som vi 
hadde fått så god kontakt med.  
 
Ekstra kos 
Så lettet den – for en flott flyger. Da vi 
ikke kunne se dua lenger gikk vi bort 
til våre 16 sledehunder. Det var nok 
mange der som fikk ekstra mye kos 
denne morgenen. Vi savnet jo duen 
fra Arvid. Da vi fikk vite at due nr. 
1512 var kommet vel fram ble det en 
stor glede for hele familien min på fire. 
Så nå vet alle vi at en dueunge faktisk 
greier å fly 40 mil. Takk for et fint blad. 
Vennlig hilsen Steinar Kvittingen 

 
 
 
 
Så gikk turen videre til Øystein 
Andersen, som fikk en telefon om 
min ankomst kun minutter før jeg 
var der. Gjestfri som Øystein er, 
inviterte han meg opp på 
slagbesøk, med en tørsteslukkende 
drikke ”attåt”. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Lars Corneliusssen 
 
 
Lidenskap 
Øystein hadde noen års pause fra 
duene. Etter en lidenskapelig start 
med brevduesporten, tok lidenskapen 
etter hvert litt for stor plass i Øysteins 
liv. Han gjorde feilen mange har gjort 
før han, nemlig å ha flere duer enn 
både slag og mann egentlig har 
kapasitet til å holde. Øystein ble rett 
og slett sliten av alt stellet den store 
dueflokken krevde, og bestemte seg 
for å slutte med brevduer. 

 
 
 
 
Oppstart på nytt 
Øystein klarte likevel ikke å gi seg helt 
med brevduer, og når han nå skulle 
begynne på nytt hadde han bestemt 
seg for å holde dueantallet nede slik 
at arbeidet med duene var 
overkommelig. Øystein fikk i ung alder 
diagnosen ”Parkinson”, og 
håndteringen av denne sykdommen 
krever jo også sitt. Heldigvis får 
Øystein hjelp av konen Tove Janne, 
og sine to sønner, og vi andre i 
brevdue-Norge får noe tilbake av 
Øystein: et famtastisk smittende 
humør og engasjement. I våres kjøpte 
Øystein 10 unger, og da jeg var på 
besøk midtsommers var det 9 av dem 
tilbake, og de var da en godt 
sammensveiset gjeng med ivrige 
flygere som kretset høyt der oppe. 
Øysteins tomt ligger vestvendt og har 
en fantastisk utsikt sett med 
menneskeøyne, og en fantastisk 
innflyging sett med dueøyne. Det blir 
spennende å høre hvordan 
flygningene har gått, Øystein. 

Leserbrev fra Ustaoset 

Ustaoset 

Norge-07-
1512 

Sommervisitt på 

Sørlandet – del 2 

Øystein på sin veranda med 
ungdueflokken på 9 flygende 
i bakgrunn. 
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Nok en gang tok ildsjelene i Larvik 
på seg oppgaven med å være 
arrangør på vegne av NBF, da 
Skandinavisk Brevdueunion skulle 
arrangere sitt årlige One-Loft Race 
(OLR). De skandinaviske duene 
som skulle konkurrere ble 
innlosjert i sitt nye hjem  i 
begynnelsen av juni. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Øystein Knive 
 

 
Nettside 
Slagpasserne og teknisk delegert 
hadde denne gangen laget en egen 
informasjonsside for arrangementet 
på internett. Her kunne man følge 
med og holde seg oppdatert gjennom 
tilstanden på slaget. Hvilke duer som 
var på slaget, info fra slagpasserne, 
info om treningsslipp, og info om 
finaleslippet. Fra nettsiden kunne vi i 
august lese at: Duene er nå i fin form 
og flyr høyt og lenge. Dessverre har vi 
hatt en del tap av duer. Falk er 
observert ved slaget, men vi har aldri 
sett at den har tatt noen. Allikevel blir 
noen borte når ungene er på trekk. 
Om treningen ble det berettet at første 
trening ble satt til tirsdag 26. august. 
Slagpasserne ventet i det lengste for 
å unngå falk og hauk. De regnet med 
at det på det tidspunktet var nok av 
villduer på jordene som de kan 
forsyne seg av. 
 
Finale 
Selve finalen vil være lørdag 27 
september, og arrangørene håpet at 
så mange som mulig har anledning til 
å komme. Arrangørene sørger for  

 
 
 
salg av mat og drikke. Videre skriver 
arrangøren: ”Et par timer senere ca. 
kl. 1700 starter vi auksjon. Her blir det 
unger fra de beste slag i Skandinavia, 
så det gjelder å være på plass for å 
forbedre din egen stamme. 
Stamtavlene viser søsken, foreldre og 
besteforeldre med en rekke 1 premier!  
Det er ca. 200 kilometer fra Mandal til 
OLR-slaget. Etter vår erfaring går det 
bestandig bra med ungdueslipp fra 
Mandal når disse avholdes i slutten av 
september. Dette kan skyldes at  

 
 
 
falken er mindre hissig som følge av 
at det er mye trekkfugl langs kysten 
på Sørøstlandet.” 
 
SBU Landskamp 
Finalen er det avgjørende slippet i 
SBU konkurransen. Finalen er også et 
av tre tellende slipp i  essdue 
konkurransen. De to andre slippene 
er begge planlagt  fra Arendal (100 
km) lørdag 13 september og  fredag 
19 september.Etter auksjonen blir det 
dans og moro på klubbhytten til 
Larvik. I neste nummer av 
”Brevduesport” kommer reportasje fra 
finaleslippet. 
 
 

 

 

 
 

Lászlo Erös -87 Kronobergs BK  
 
Jag sier som radioikonet Gert 
Fylking – ”Endelig”, med dette ord 
sikter jeg på at vi har ventet i over 
tre måneder på å få kore i å hylle 
og gi oppmerksomhet til den 
svenske mesteren.  
 
Text: Lasse Löfgren  
Foto: Lászlo Erös 
Oversettelse: Lars Corneliussen 
 
Jeg krever og håper, som 30 års 
medlem i SBF at premielistene fra og 
med neste sesong skal fungere 
100%. Nå skal vi ikke diskutere mer 
om dette, men konsentrere oss om 
årets svenske mester: Lászlo Erös!  
 
Historie 
Lászlos første kontakt med brevduer 
ble når han som 10-åring i hjemlandet 
fikk to søta små blå unger av sin 
onkel. I 1996 startet han sin vei fram 
mot det svenske mesterskapet. Han 
tok da kontakt med klubb 94  
og Imre Balog, som jeg tror er den 
eneste i dag som har 100% renavlede 
Huysken - Van Riel duer, som ga han 
et par virkelige fine duer. Duene fra 
hjemlandet, og fra Imre Balog var på 
den tiden basen i hans dueslag. I 
1998 importerte Lászlo noen par 
direkte fra den kjente danske 
oppdretteren S.P Hesselberg,  
som gjennom årene også har renavlet 
på Huysken - Van Riel duer. I år 2004 
var det igjen på tide for noen importer 
fra S.P Hesselberg, som for noen år 
siden solgte ut alle sine Huyskens – 
Van Riel duer. Nå avlet og fløy 
Hesselberg med duer fra Frans 
Morris. Laszlo investerte i noen av 
disse Morris-duene. 

SBU One Loft Race 2008 – Larvik OLR 

Noen av ildsjelene i Telemark og Larvik brevdueforening som står bak bygging 
av slag og stell av duene: Fra venstre: Ragnvald Blom, Thow Møller og Kjell 
Røed. 

Fra interiøret på slaget. 

Svensk mester 2007 

Lászlo Erös 
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Konkurranseslaget er ett enkelt men 
funksjonelt slag med tre avdelinger, to 
for enkehannene og en mindre 
avdeling til enkehunnene med enkle  
sittepinner. Konkurranseslaget 
inneholder 25 par duer som alle 
utnyttes som konkurranseduer. Lászlo 
ser det som en stor fordel å 
konkurrere bare med den totale  
metoden. Man kan da anvende 
samtlige duer, og behøver ikke ha et 
stort antall, men han kan konsentrere 
seg pm de 25 par. Konkurranseduene 
og avlsduene pares normalt opp den 
første uken i mars. Samtlige par får 
avle opp det første kullet. Lászlo 
legger også til et kull etter sine beste 
kappflygere. Han parer alltid den 
beste hannen med den beste hunnen. 
Når ungene så er tatt bort fra 
foreldrene så begynner den daglige 
treningen, hannene får en times 
friflyging på morgenen. Når hannene 
har kommet inn slippes hunnene ut og 
Lászlo drar på jobben. Hunnene får 
selv gå inn i sin avdeling når de  
vil, for morgenporsjonen har han lagt 
ut i fôrtrauet. På innsettingsdagen går 
hunnene inn i hannenes avdeling. Der 
har de redeboksen som de matet opp 
sine unger tidigere på våren. Lászlo 
er veldig fornøyd med systemet og 
det virker som om hunnene plukker 
flere poeng enn hannene. Hvorfor vet 
han ikke. Kanskje de er mer  
motiverte? Hunnene er virkelig vasse, 
og gir ”jernet” når de er i god form.  
 
Resultater 2007:  
- Östersund (9 innsatte duer)  
nat 1014 duer, plass:10,24,28,43  
sone 147 duer, plass:2,4,6,9  
- Hudiksvall (12 innsatte duer)  
sone 137 d, plass: 15,16,42,48,49,67  
- Rødby (15 innsatte duer)  
sone 103 d, plass: 
3,4,8,9,18,19,22,23  
- Malmö (24 innsatte duer)  
sone 191 d, plass: 
3,6,9,15,19,23,27,31,32,36  
 
Øvrige resultater:  
2003:  
Klubbmester og 6. plass i sone 1  
 
2005:  
Klubbmester og sonevinner  fra 
Duvberg i sone 1  
Maraton Center vinner Duvberg  
 
2006:  
2. plass Hudiksvall sone 4  
 
2007:  
Sonemester i sone 4 og svensk 
mester. 
 
 

Konkurranseduene er for det meste 
Huysken - van Riel baserte duer som 
har blitt avlet veldig tett, samt noen 
duer med innslag av Morris / Janssen. 
Noen av Lászlos beste kappflygere 
for øyeblikket er:  
 

 
87 02 069 hunn 
 

87 02 024 hunn 

 

94 01 168 hunn  

 
Avlsslaget har Lászlo i en egen 
avdeling med 12 bokser. Som jeg 
tidigere fortalte så består hans 
bestand av i hovedsak Huysken - van 
Riel baserte duer, noen Harrie 
Pieters, Frans Moris samt 
Janssenduer. En av Laszlos beste 
avlsduer for øyeblikket er: 94 99 615 
som er en hann etter Hesselbergs 
renavlede Huysken - van Riel duer. 
25 00 063 er også en hann som 
legger igjen uvanlige mange fine 
unger etter seg.  

 

94 99 615 avlshann 
 

 
25 00 063 avlshann 

 

Fôr og forberedelser  
Under konkurransesesongen fôres 
det med ferdigblandet enkefôr. Foran 
de lange distansene får duene litt 
ekstra peanøtter. På hjemkomstdagen 
blander han inn elektrolyter i  
vannet. Ett kombipreparat mot 
coccidiose og gul knopp gis uken før 
konkurransestart samt ved 
midtsommer. Utenom dette gis det 
ikke mer medisiner. Vitaminer gis til 
samtliga duer annen hver til  
tredje hver uke.  
 
Avslutning  
Hver konkurranse gir Lászlo en stor 
glede. Gleden for Lászlo er også å fø 
opp brevdueungene og teste dem for 
å se framtidige stjerner bli tent. 
Lászlos høyeste ønske er at vi finner  
flere medlemmer som vil være med 
og dele på den gleden som det 
innebærer å utøva den fantastiske 
sporten Brevduvesport! Ett stort 
”grattis” til  den svenska mesteren 
Lászlo Erös, og jeg håper at du kan 
nyte av et kraftig forsinket 
– ”Hurra”-Hurra””Hurra”.  
 
Fra det svenske tidsskriftet 
”Brevduvesport” (red.) 
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- Spesielt i 

Frederikshavn i 

november!  
November nærmer seg og det gjør 
også den tredje årlige 
brevduedagen i Frederikshavn, 
lørdag 1 november. 
 
Tekst: Kåre Christiansen 
Foto: Atle Andersen 

 
Vennskapsbånd 
De foregående år har det vært ca. 20 
norske "duefuter"  som har tatt turen 
til Frederikshavn, hvor 
brevdueforeningen "026 Fladstrand" 
arrangerer ”brevduedag”. Sammen  

 
 
 
med 30-40 danske duemenn har det 
blitt til en hyggelig og spennende dag 
og aften med mat og drikke. 
Vennskapsbånd over landegrensene 
blir også knyttet i løpet av dagen.  
 
Peter Olesen 
I år kommer fjorårets danske mester 
Peter Olesen fra Brande, og holder 
foredrag. Peter er godt kjent i Norge 
da han er hovedforhandler av Natural 
duefor og produkter. Undertegnende 
har hørt på flere lærerike foredrag om 
brevduesporten av Peter. Senest 
forrige vinter i Hjørring. Vi var flere 
duemenn fra Frederikshavn som 
hadde tatt turen til Hjørring får å høre 
dette foredraget, og vi var alle enige 
om at dette var et av de beste og  
 

 
 
 
mest lærerike foredrag vi noen gang 
hadde hørt. Så vi forventer et  
kanonforedrag fra Peter igjen. Han 
har lovet å utdype om systemet sitt 
hvor han flyr med kun enkehunner, 
med formidable resultater. Peter vil 
også  levere ca 20 unger til 
auksjonen. Foruten det store danske 
mesterskap vant han også 
mellomdistanse, ettårsmesterskap, 
beste essdue hunn osv. Han er helt i 
toppen i de fleste andre mesterskap 
også, og det er han hvert eneste år. 
Duenes avstamning er fra brødrene 
De Schemacker (Natural), Bach og 
sønn i Belgien, Stichelbaut, Roodhoft 
og Grondelaers. Han har levert duer 
til de to siste års norske mestre Erik  

 
 
Waaler og Jarluf Lomeland hvor 
duene hvirkelig har gjort seg gjeldene. 

Peter Olesen 

 
 
 
Bent Bøgh 
Vi har også skaffet ca. 20 
auksjonsduer fra Bent Bøgh fra 
Frederikshavn. Bent har fløyet i topp i 
en årrekke fra de korteste 
seksjonsflygninger til de lengste  
langflygninger. Bent`s resultater i 
2008: 
- DM sport nr.14 
- DM åpent nr.18 
- Lang sport nr.5 
- Lang åpent nr.3  
- Mellom sport nr.4 
- Mellom åpent nr.2 
- Et års nr 3. 
- Essdue hanner nr. 2 og 3 
- Essdue hunner nr.2-7 og 10. 
Bent investerer hvert år i flere  topp 
duer fra Belgiske og Hollandske 
toppslag. Her kjøper han fra det aller 
beste og ser ikke på prisen. Det 
kommer 15 stykker direkte innkjøpte 
eldre duer med topp avstamning. Her 
er en unik sjanse til å skaffe seg topp 
duer direkte fra Belgiske/Hollandske 
toppslag. Duenes avstamning er: 
- Eijerkamp (Jansen) Holland. 
- Bertie Camphuis, Holland 
- Luis & Dirk Van Dyck, Belgia 
- Meulemans-Damen, Belgia 
- Jos Joosen, Belgien 
- Henning Jørgensen, DK 
Den danske essduen i ”Dutch open” I 
2005 kommer, og det gjør også en 
søster til 086-07-183, som ble solgt 
på Norges Brevdueforbunds årsfest 
/landsutstilling i fjor (auksjonens 
dyreste due) + 6 til 8 unger fra 
avlsslaget. 
  
Totalt blir det ca. 40 duer fra to av 
Danmarks beste brevduemenn for 
tiden på auksjonen. For nærmere 
beskrivelse og stamtavler på alle 
duene anbefaler vi foreningens 
hjemmeside: www.026fladstrand.dk  
Det kan også gis forhånds bud på 
duene en uke før arrangementet  på 
nettsiden: www.hansen023.dk 
Vi håper å se riktig mange nordmenn i 
år! Velkommen. 

 
Dansk-norsk forbrødring i 
Fredrikshavn. 

Det er deilig å være norsk duemann i Dannmark 

Steinar Thowsen og Atle Andersen studerer auksjonsduer. Bildet er fra 
brevduedagen i Fredrikshavn i 2007. 



 

Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 95 – nummer 5 – august / september 2008  

 95

 

 
 
Møtet starter lørdag 24 oktober 
2008 kl 10. 00 og er ferdig søndag 
kl.13. 00 på Rica Park Hotel 
Sandefjord. 
 
På vegne av gruppene, ber NBF om 
at representantene ikke bestiller retur 
søndag som innebærer at man må gå 
fra forhandlingene før møtet er slutt. 
Diskuter saker i hver gruppe forut for 
Formannsmøte. Det kan bli endringer 
på dagsorden etter innspill, men 
foreløpig er den satt opp som følger: 
 
1. President Tom Corneliussen åpner 
møtet og styrets medlemmer 
fremlegger statusrapporter for 2008 
under sine ansvarsområder.                                                                                                                                                                                                                                          
2. Sekretær mottar rettelser på 
forhåndsutsendte resultater i NBF og 
SBU fra gruppene. 
3. Erfaringer med Unikon-chip og 
Tauris-chip i combiringene sesongen 
2008. Frode Brakstad redegjør for 
avtale med Tauris og hvordan grupper 
og enkeltmedlemmer med Tauris-
anlegg fra og med 2008 tilbys innkjøp 
og service gjennom inngått avtale.    
4. Representanter for gruppene 
vurderer sammen med styret i NBF 
erfaringene med 
posisjonsbestemmelse og nye 
oppmålingsrutiner i 2008.   
5. Gruppene legger fram erfaringer fra 
årets slipp og kommer med forslag til 
konkrets tiltak for å få flere aktive slag 
og flere duer med på slippene og 
bedre samarbeid med transportplaner 
for å gjøre slippene rimeligere.  
6. Styret har på forhånd lagt fram 
forslag til gruppene om endringer i 
slippreglement angående transport fra 
innsetting til oppslippsted og 
kontrollrutiner under transport og ved 
oppslipp. Gruppene vurderer forslaget 
og vurderingene blir lagt til grunn for 
styrets forslag til 
representantskapsmøte.  
7. Veterinærsituasjonen i Norge og 
EU i 2008.  Hvordan kan vi møte nye 
regler fra Mattilsynet.  
8. NBFs styre legger fram forslag til 
gruppene for å møte krav fra 
Mattilsynet om bedre informasjon om 
helsetilstanden på slaget, ved 
transport til slipp og til utstillinger.   
9. Gruppene som samarbeider om 
transport og fellesslipp kommer 
sammen  og drøfter planer for 
slippsesongen 2008. Styret anbefaler 
gruppene at de ikke kommer med 
fastlåste forslag men skisser som kan 
fravikes for å få mest mulig enighet 
om felles plan og felles transport for å  
 

 
 
 
gjøre slippene rimeligst mulig for den 
enkelte. Dette punkt forventes ferdig  
senest  kl. 17.00 slik at diskusjonene 
om slippeplaner kan starte 
umiddelbart. 
Middag serveres lørdag kl.19.00                  
Møtet starter igjen søndag kl.9.00 
etter frokost. 
 
10. Gruppene legger fram de 
fellesslipp og fellestransporter det har 
blitt enige om dagen før.  
11. Dopingreglement i NBF.  NBF-
styret legger fram forslag til 
gjennomføring av vedtatt 
dopingsreglement. Gruppene kommer 
med innspill til synspunkter og 
forbedringer  
12. Formenn eller representanter for 
gruppene legger fram 
problemstillinger eller personlige 
vurderinger og forslag. Sendes inn på 
forhånd slik at det kan kopieres til 
møtet.  
13. Styret redegjør for forståelsen av 
§ 2 om dobbeltmedlemskap og 
foreslår endringer hvis ordlyden er 
uklar.   
14. Kasserer legger fram foreløpig 
regnskapsresultat for 2008 og på 
vegne av styret, budsjettforslag for år 
2009.    
15. Redaktørene Lars Corneliussen 
og Jonny Heimark Olsen redegjør for 
situasjonen for tidsskrift og 
hjemmeside.    
16. Gr.5 legger fram konsept for neste 
års Representantskapsmøte og 
Landsutstilling i Bergen den 30.01-
1.02 2009.   
Avslutning senest  kl.13.00   
 
Alt drikke til måltidene betales 
individuelt ved lunsj og middag. 
Oppgjør for dagpakke og opphold 
boende inkl. romservice betales 
individuelt ved avreise.  Reiseregning 
for en representant i gruppa legges 
fram for kasserer og utgiftene fordeles 
likt mellom tilstedeværende grupper.  
Det er ikke bestilt lunsj søndag på 
hotellet. 
NB: Styret i NBF har lagt mer vekt på 
synspunkter fra gruppene enn info fra 
NBFs styre. Derfor er det viktig å ha 
med aktuelle problemstillinger fra 
gruppene. 
NB: Frist for innsending av forslag til 
Representantskapsmøte 2009 er 31 
november 2008. Forslagene blir 
behandlet på styremøte i NBF søndag  
desember. 
For styret i Norges 
Brevdueforbund:  
Per-Kristian Hansen.  

 
 
NBFs sekretær, NBFs 
fremlysningskontakt og NBFs 
WEB-side får fra tid til annen inn 
informasjon om norske duer som 
er bortkommet. Mange mennesker 
synes det er spennende å følge 
opp bortkomne dyr, og det er viktig 
at NBFs medlemmer følger opp 
dette. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
 
Hans Fritsch som bor i Scarborough i 
England fremlyste en norsk brevdue 
med et ringnummer som fortalte at 
duen var født i 2007. En åringsdue 
hadde altså orientert seg alt for langt 
mot vest. En privatperson i Stathelle i 
Vestfold hadde funnet en omkommet 
brevdue med sveitsisk ringmerking på 
beinet.Forleden ble det meldt om en 
ungdue født i 2008, med hjemsted i 
Stavanger. Den var funnet i Bodø, i fin 
form på torget der. 
 
I Danmark fremlyses utenlandske 
brevduer først og fremst gjennom 
deres tidsskrift. Ettersom det danske 
tidsskriftet kommer ut såpass ofte 
som det gjør, er dette en nokså grei 
ordning. Men det er jo også viktig at 
norske brevdueholdere som ikke 
holder dette tidsskriftet får beskjed om 
deres due eventuelt er funnet. 
Hvordan løser vi dette? De fleste 
utenforstående finner frem til 
fremlysningskontakt gjennom 
internett. Er det noen mulighet for at 
vår WEB-side, med dertilhørende 
ringliste kan få en funksjon der man 
kan taste inn duens ringnummer for 
så å få opp kontaktinfo direkte til 
duens oppdretter? Med dette ville vi 
gjort fremlysningsleddet et ledd 
kortere, og dermed spart NBF for 
ekstra arbeid. Jeg bare spør? Er det 
teknisk mulig? Jeg vet ikke. 
 
Jeg tenker også det er viktig at 
brevduemenn forholder seg til 
følgende: 
- Får du inn en fremmed brevdue på 
slaget ditt: gjør alt du kan for at den 
rettmessige eieren får greie på det. 
Tenk alltid at dette er favorittdua til 
den rettmessige eieren. 
- Dersom en person som ikke holder 
brevduer henvender seg til deg om en 
due som er din: Aldri gi inntrykk av at 
duen ikke betyr noe for deg, med 
uttalelser som: ”den kan du bare slå i 
hjel” gjør vi ikke hobbyen vår særlig 
attraktiv for utenforstående. 
 

NBFs formannsmøte 24. –25.  oktober 2008 
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Brevduesport 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne 
 
Brevduens ringnummer: 
Belgia-1952-4116487 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Ternet 
 
Brevduens kallenavn: 
”Ballon” 
 
Brevduens oppdretter: 
Maurice Delbar, Belgia 
 

Spesialist på maraton og 
langdistanseslipp Maurice Delbar 
viser stolt frem en sønn av ”Ballon”, 
nemlig ”de Barcelona”. 
 
Navnet til Maurice Delbar fra Ronse i 
Belgia står risset inn med gullskrift i 
brevduesportens historie. Duer direkte 
fra hans slag har lenge vært 
ensbetydende med kvalitet. Delbars 
duers prestasjoner på langdistanse i 
Belgia er for mange til å liste opp her, 
men vi skal i stedet la 
konsentrasjonen falle på en av 
Delbars kanskje mest kjente duer  
 

 

gjennom tidene, duen med tilnavnet 
”Ballon”. 
 
På stamtavlen til ”Ballon” kan vi se at 
Maurice Delbar har avlet på duer som 
selv har gjort det godt på flygninger. 
Samtlige duer i stamtavlen har navn 
som er knyttet til et slippested der de 
har gjort en sterk prestasjoner. 
Oldeforeldrene til ”Ballon” går tilbake 
til 1931, med de klassiske tilnavnene 
”Dochter Barcelona”, ”De Oude Dax” 
og ”Geschelpte Dax” er noen 
eksempler på dette. 
 
”Ballon” ble etter hvert stamduen i 
Maurice Delbar sitt avlsarbeid. I sin 
aktive flygekarriere viste han seg som 
en av de sterkeste langdistanseduene 
i Belgia. Fra 1954 til 1959 ble han 
levert inn på 20 langdistanseslipp 
(800 kilometer og lengre) og tok 
premier på samtlige av de. ”Ballon” 
tok aldri noen nasjonal første plass, 
men det var ikke langt unna på slippet 
fra Angoulême i 1955. En solid andre 
plass. Han kan vise til 6 plasseringer 
blant de 20 beste nasjonalt i Belgia, 
blant annet 5. plass nasjonalt fra 
Limoges. Etter en tøff flygning i 1959 
ble han satt på pensjonistslaget, og 
avanserte raskt til å bli en av de 
viktigste basisduene i Delbars 
besetning.  
 

 

Delbar-familien var et kjent navn i 
brevduesportens mekka, Belgia, 
allerede før første verdenskrig. Den 
gangen var det Maurice Delbars far, 
Oscar Delbar, som bygde opp 
stammen. ”Ballon” er basert på denne 
gamle stammen. Maurice krysset sin 
fars gamle duer med duer fra en 
dueholder fra Putte ved navn De 
Peeters. 
 
I Kina, der medlemstallene vokser 
med 50.000 medlemmer hvert år, er 
det opprettet en egen klubb for 
brevdueholdere som i dag hevder å 
ha 100% rene Delbar-duer. Duer med 
stamtavler der ”Ballon” er nevnt går 
unna som varmt hvetebrød. 
 
En av dagens virkelig store 
kappflygere i Belgia, Jos Thoné sin 
langdistansestamme er i stor grad 
basert på Delbar-duer. Delbar paret et 
barnebarn av ”Ballon” med en skimlet 
due han hadde fått av en nabo i 
Ronse, og dette paret fikk ungen 
”Golden Grijze” (den gyldne 
gråmelerte). ”Golden Grijze” ble forært 
til Thomas Peeters, og denne vant 
nasjonalslippet fra St. Vincent (900 
kilometer) to ganger. 
 
Flere internasjonale kjente duer i 
neste nummer av ”Brevduesport” 

De Ballon 


