
Organ for Norges Brevdueforbund
Årgang 96 – nummer 5 – juli / august / september 2009

Fra innholdet :

• Faste spalter

• SBU One Loft 
Race 2009

• FCI One Loft  
Race 2009

• Slipprapport 
gruppe 6

• Annonser

• Superspeed over 
Skagerak

• Gammel aargang

• Leserinnlegg

• På besøk i Belgia 
under Perpignan 
internasjonal.

• På besøk i 
Stavanger

• Jan Grondelaers

• ”Orleans II”

• ”Ieverige”

Forsidebildet: 

Et forfriskende bad etter en slitsom kappflygningssesong. 
Rognebærene i bakgrunn spår en lang og kald vinter

Foto: Kai Jørgensen
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Norges Brevdueforbund: 

 
President:   
Frode Brakstad (tlf: 90 03 42 59) 
Svinten 19 
3941 Porsgrunn 
E-post: 
frode.brakstad@pigeonvitality.com 
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: 
Ragnar Lyssand (tlf: 91 53 50 75) 
Heien 28, 5200 Os 
E-post: 
ragnar.lyssand@hjemme.no 
 
Norges Brevdueforbunds 
kontonummer: 
Bankgiro: 9365.13.36412 
(IBAN: NO94 9365.1336. 412) 
(BIC-adresse: DNBANOKK) 
 
Postgiro: 0530.236 1624 
 
Norges Brevdueforbunds 
valgkomité: 
Leder av komiteen: Arvid Myreng 
Nestleder av komiteen: Jan I. Våge 
Medlem: Ragnar Jørgensen 
Eivind Aasland (1. vara) 
Roy Inge Johnsen (2. vara) 
Steinar Thowsen (3. 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: 230 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: 9365.13.36412 
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: Helge A. Fjelltun  
(tlf 55227210) 
 
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 73: Forside 
Side 74: Formalia 
Side 75: Gratulasjoner 

Redaktørens spalte 
  Presidentens spalte  
Side 76:  SBU One Loft Race 2009 
Side 77:  FCI One Loft Race 2009 
Side 78: Slipprapport gruppe 6 2009 
Side 79: Annonser 
Side 80: Superspeed over Skagerak 
Side 81: Referat styremøte NBF  
  Gammel aargang 
Side 82: Leserinnlegg (Bedre før…?) 
Side 83: Leserinnlegg 
 På besøk i Belgia 
Side 84: På brevduetur til Stavanger 
Side 85: På brevduetur til Stavanger 
Side 86: På brevduetur til Stavanger 
Side 87: Intervju med Jan Grondelaers 
Side 88: Orleans II + Ieverige 
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Jubilanter i NBF! 
Vi gratulerer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 år    
John Gangås, Norsk Dueforening Drammen, 15.november 
 
70 år 
Per Magne Olsen, Speed BF, 4. oktober 
 
60 år     
Sigurd Ellefsen, Larvik og Telemark, 5. oktober 
 
Jørn Tetler, BF Norden,  20. oktober 
 
40 år 
Frode Olsen, Haugesund BF, 15. november 
 
 
 

 
 

Presidentens spalte 
 
Sesongen er over, og her i området  
gjenstår et ungdueslipp. Heldigvis ser det ut som om 
ungdueslippene denne gang går  
sånn tålelig bra. Og da er det igjen  
håp om mange duer på neste års  
konkurranser. 
Hjemme på slaget har jeg satt de  
absolutte beste flyveduene inn på  
sine foreldre. Dette gjelder kun de flyveduene som har prestert 
noe helt ekstraordinært.  De innavlede ungene som jeg liker best 
fra disse parringene, krysser jeg ut på andre innavlede unger 
som er fremkommet på samme måte. På denne måten håper jeg 
å bedre min duebestand en smule år for år. Ulempen er at det 
kan fort bli mange avlsduer, så da gjelder det å sortere hardt. 
Jeg registrerer at årets sesong har vært vanskelig rundt omkring i 
landet. Det rapporteres om relativt dårlige hjemkomster. Når det 
er slike vanskelige slipp er det nær sagt en plikt rundt omkring i 
foreninger og grupper og se etter forbedringer. Et tema som raskt 
kommer opp er endringer i slippretninger, for om mulig å få 
mindre tap til neste år. I denne diskusjonen er det viktig å lytte til 
den andre part og ikke gå helt "i lås". For når det gjelder 
slippretninger er det ofte like mange "fasiter" som det er 
meninger. Og det er ikke noen som kan påstå å sitte inne med 
den endelige fasit. Hver dueman opplever gjerne de forskjellige 
retninger forskjellig mht til såvel premieplasseringer og 
hjemkomst. Noe som vi har praktisert i min klubb, er statistikker 
på hjemkomst. Dette har vist seg svært nyttig i våre diskusjoner. 
For når det gjelder feks hjemkomster så er gjennomsnittet i 
klubben gjerne mer viktig enn det hver og en har opplevd. En 
annen fordel med å føre statistikker er at en raskt glemmer 
hvordan det var i fjor og i årene før. I tillegg til en diskusjon basert 
på statistikker,  er selvsagt en forståelse av de bakenforliggende 
årsaker til eventuelle dårlige hjemkomster nyttig. Sten for sten 
kan en da finne den retning som gavner de fleste medlemmer og 
våre duer best mulig.  
Dette ble mye om slippretning, men dette  
er et tema som opptar mange. Jeg ser frem til konstruktive 
diskusjoner på temaet på det forestående formannsmøte, og 
håper så mange grupper som mulig har anledning til å delta. 
 
Frode 

                                                      I skrivende stund gjenstår et ungdueslipp i min egen gruppe, og så er kappflygningsesongen      
                                                      over for denne gang, eller i alle fall for dette året. Høsten er her og duemannens oppgaver er på   
                                                      ingen måter over. Nå skal hanner og hunner holdes skilt. Fôring og tilsetting av vitaminer med             
                                                      mer, blir viktig for at duene skal ha optimal næring under myteperioden, blir det første grunnlaget 
                                                      man legger for gode resultater på de kommende utstillingene og neste sesongs kappflygninger. 
                                                      I tidsskriftets ringliste og reglementsnummer (nummer 3) dette året ble en viktig ting uteglemt fra 
                                                      undertegnede. Det som ble uteglemt var NBFs og SBUs premieringsplaner for 2009. Dette må 
                                                      jeg bare beklage. Samtidig minner dette meg om et viktig spørsmål: Hva skal stå i nummer 3 av 
                                                      tidsskriftet? Mye av innholdet i dette nummer 3 av tidsskriftet er nemlig et resultat av det man 
                                                      kommer frem til på formannsmøtet og årsmøtet. Det først nevnte, formannsmøtet, er jo nært  
                                                      forestående. Datoen for dette møtet er 24. og 25. oktober. Møtet vil finne sted i Sandefjord. Det  
                                                      var med glede jeg mottok beskjeden om at Stavanger og Omegn Brevdueforening hadde påtatt  
                                                      seg å arrangere formannsmøtet i NBF i 2010. Møtet avholdes rett ved Stavanger Flyplass Sola 
                                                      29. –31. januar. Merk av datoen allerede nå, og bestill fly, tog, båt eller bussbilletter så tidlig som 
                                                      mulig. Brevdue-Norge trenger et løft nå, og det kan starte ved at nettopp du stiller opp og bidrar 
                                                      med det som er så viktig med hobbyen vår, nemlig det sosiale. Til slutt i denne redaktørspalten 
                                                      vil jeg tillate meg å kommentere presidentens viktige påpeking i sin andre presidentspalte dette  
                                                      året. Frode påpekte viktigheten av ”ildsjeler” i foreningene. Min kommentar er at jeg er enig med 
                                                      det Frode skriver, men at jeg samtidig vil minne ildsjelene på en viktig utfordring. Utfordringen er  
                                                      at du som ildsjel i en forening, ikke nødvendigvis trenger å gjøre alt i en forening på egenhånd. 
                                                      Det er viktig at man i en forening eller gruppe deler på alle arbeidsoppgavene. Utfordringen er å 
                                                      inkludere så mange som mulig i de felles oppgavene. God myt, med fin flyt.  
 
                                                      Lars Corneliussen, redaktør. 

Redaktørens spalte 
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45 flotte unger fra Sverige, 
Danmark og Norge,  ble innkvartert 
i SBU-slaget ved Lågens bredder i 
Larvik i månedsskiftet april/mai 
2009. I tillegg til disse 45 duene (15 
duer fra hvert land) var det åpent 
for alle å delta på Larvik One Loft 
Race, som var et parallelt 
arrangement. Totalt inntok ca. 90 
det flotte ungdueslaget i Larvik. 
 
Tekst: Lars Corneliussen og Per 
Kristian Hansen 
Foto: Lars Corneliussen    
 
I slutten av juni kunne slagpasserne 
melde om at det, etter tilvenning og 
flyging rundt slaget, var til sammen 13 
SBU-duer som var savnet. Av de 13 
savnede var det 5 norske, 5 danske 
og 3 svenske duer. Dette var jo ingen 
positiv nyhet, men slagleder Øystein 
Knive meldte samtidig om bedre form 
på duene nå, enn på tilsvarende 
unger i 2008. I slutten av juli ble vi 
igjen oppdatert på status på slaget, og 
denne gangen hadde arrangørene 
også fått gjennomført flere. På dette 
tidspunktet var det kun tilbake 24 av 
de 45 SBU-duene på slaget. Dette 
sier vel sitt om rovfuglplagen i Larvik-
området. Sverige hadde igjen 9 duer, 
Danmark 8 duer og Norge 7 duer 
fremdeles på slaget.Etter erfaring fra 
slipp med voksne duer, bestemte 
arrangøren seg for å endre noe på 
planene fra sitt opprinnelige opplegg. 
Essdue-slippene skulle slippes 
nordfra og arrangeres slik:  
17. august: Brandbu 100 km.   
22. august: Brandbu 100 km.  
12.september (finale) : Dokka 200 km  
Slik ble resultatene: 
 
17. august: Brandbu 100 km.   
1. Gøsta Johansson, Sverige (986mm) 
2. Bo Andersson, Sverige (986 mm) 
3. Meldgaard/Jeppesen, Danmark(986mm)  

Dominans fra Danmark og Sverige på 
dette slippet altså. De beste norske 
duene kom på 8. plass og 11. plass. 
Lørdag 22.08: Brandbu 100 km. 
1. Steinar Thowsen, Norge (1106 mm) 
2. L. Olsson, Sverige (1105 mm) 
3. Gösta Johansson, Sverige (1105 mm) 
Norge med i teten igjen denne 
gangen, og den danske duen fra 
Meldgaard/Jeppesen som tok en 
tredje plass forrige helg tok en fjerde 
plass denne gangen. 
Finale,12.september: Dokka 200 km 
Totalt 43 duer ble sluppet opp i Dokka 
klokken 10.15. Arrangøren hadde 
laget en hyggelig stemning for de 
oppmøtte. Det var primært 
medlemmer fra Larvik og Telemark 
Brevdueforening som var tilstede for å 

 
 

Duene kommer og en av 
slagpasserne, Steinar Dihle Nilsen, 
plystrer på duene. 

Utregningsansvarlig, slagpasser og 
ansvarlig for internettsiden, Øystein 
Knive, kontrollerer TauRIS-uret. 

 
Slagpasser, Kjell Røed, observerer de 
hjemkomne brevduer. 

 
Steinar og Grethe Thowsen viser frem 
gevinsten. Førsteplass OneLoft-Race. 

Vinner av SBU-finalen: Nor-09-1512. 
Oppdretter: Steinar Thowsen. 
 
se duene komme, men medlemmer 
fra Fredrikstad, Oslo og Tønsberg var  
også der. Været var upåklagelig, og 

 
 
med vafler, rundstykker, pølser og 
godt drikke ble det bare kos å vente 
på duer. På grunn av svak motvind i 
Larvik kom duene som ”julekvelden 
på kjerringa”. En flokk med 31 duer 
ankom Larvik i samlet flokk med en 
hastighet på nesten 1300 meter per 
minutt. Alle 31 landet på taket, og det 
var et inngangspørsmål om hvem 
vinneren skulle bli. De åtte første 
duene som gikk inn var OLR-duer, og 
her var det Steinar Thowsens, NOR-
09-1508 fra Tønsberg, som trakk det 
lengste strået da den stakk foten først 
over TauRIS-mållinjen. Den første 
SBU-duen som ble registrert inn kom 
på en 9. plass i OLR-flygningen, og 
også denne tilhørte Steinar Thowsen. 
Steinars SBU-due, NOR-09-1512, 
vant også det forrige SBU-slippet fra 
Brandbu og lå dermed godt an til å 
vinne SBU-konkurransen om beste 
essdue. Dette var de første syv duene 
i SBU-slippet (plass, oppdretter, 
nasjonalitet og ringnummer):  
1. Steinar Thowsen, N 09-01508 
2. Niels Johansen, D 09-100-1269 
3. Meldgaard/Jeppesen D 09-070-1587 
4. Henning Bay D 09-224-0334 
5. Petter Andersen D 09-246-0796 
6. Kjell Kronkvist S-09-71-061 
7. Bo Andersson S-09-03-319 
Resten av resultatlista kommer I 
tidsskriftets resultatnummer. Dette 
førte til følgende resultat i 
landskampen: 
1. Danmark, 4994 poeng, 5 tellende duer. 
2. Sverige, 4984 poeng, 5 tellende duer.  
3. Norge, 2884 poeng, 3 tellende duer. 

I SBUs essduekonkurranse ble det en 
dansk vinner, Meldgaard/Jeppesens 
DAN 070-09-1587, plasserte seg høyt 
i alle de tre essdueflygningene. Ellers 
plasserte de svenske duene 
tilhørende blant annet Gösta 
Johansson og Bo Andersson. Beste 
norske essdue ble Thow Møllers due 
på en syvende plass.  
I Larvik OLR kapret lokale norske 
brevduer de 9 første plassene. 
Foruten den allerede nevnte 
vinnerdua til Steinar Thowsen er det 
hyggelig at medlemmet fra Mandal, 
Terje Hille, kaprer andre plassen. Kjell 
Røed, Steinar Dihle Nilsen, Frode 
Brakstad, Per A. Johannesen, Karl 
Ravndal og Ragnvald Blom er de 
neste på resultalista.  
Etter hjemkomsten ble duene 
auksjonert bort av auksjonarius Frode 
Brakstad. Inntektene etter salget gikk 
til foreningen som arrangerte det hele, 
Larvik og Telemark Brevdueforening. 
Tusen takk til alle arrangører som har 
gjort en stor innsats for å få til dette 
arrangementet.  Arrangementet er i 
Sverige neste år, vi gleder oss. 

SBU One Loft Race 2009 – Slippene og finalen 
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Etter flere år med gode resultater 
for NBFs vedkommende i FCIs 
verdensmesterskap i One Loft 
Race, ble 2009 en liten skuffelse. 
Når det er sagt må vi minner det 
oss om at resultatene vi har hatt 
tidligere er helt fremragende. Vi 
kan nok ikke regne med like gode 
resultater som vi hadde i 2004 og 
2005 hvert eneste år. På tross av 
skuffelser holdt sekretær Per 
Kristian Hansen oppdatere de 
medlemmene som hadde med duer 
om hvordan situasjonen utviklet 
seg utover sommeren. Her følger et 
sammendrag av dette, samt 
informasjon om finaleslippet.  
 
Tekst: Per Kristian Hansen og Lars 
Corneliussen 
Foto: www.colombophiliefr.com 
 
 
Den 26. juni fikk vi rapporter om at de 
første norske duene var blitt borte. 
Om de var blitt borte fra slaget på 
grunn av sykdom eller  på grunn av 
fravær etter kort treningsslipp eller at 
de var forsvunnet fra slaget på annen 
måte vites ikke. Uansett, den 26. juni 
manglet det tre norske duer. 
 
Den 18. august ble det avholdt 
essdueslipp fra Fertè sous Jouarre 
(100 km) med 16 deltagende norske 
duer. Det vil si at det norske laget 
hadde blitt redusert med ytterligere 
seks duer fra den 26. juni til den 18. 
august. På dette slippet deltok totalt  
334 duer, og kun to av de 16 norske 
duene kom med innenfor 20%-
resultatlisten og oppnådde dermed 
essduepoeng. Vinneren av dette 
slippet ble en due fra Bulgaria. Den 
beste norske dua var en due fra Bjørn 
Myhra i Moss BK. Bjørns due kom på 
en 30. plass, registrert under et minutt 
etter vinnerdua. Frode Brakstad fikk 
en av sine duer på en 51. plass. Tiden 
for 20%-lista gikk ut kun 2 minutter 
etter vinnerduas ankomsttid. Av de 16 
norske duene kom kun ni tilbake til 
slaget. 
 
Den 21. august skulle det ha vært et 
nytt essdueslipp, også dette fra Fertè 
sous Jouarre. Dette slippet ble utsatt 
på grunn av tekniske problemer til 25. 
august. I tillegg til de 2 nevnte norske 
duer med i essdueslipp nr 2. Altså 9 
norske duer i alt av 289 totalt til det 
utsatte slippet den  25 august.  
 
 
 

 
 
 
Før innsetting til essdueslippet den 
25. august var det kommet hjem 
ytterligere to norske duer. Med dette 
deltok Norge med 11 duer av de totalt 
292 duene, det vil si en 20%-
resultatliste bestående av 58 duer. 
Heller ikke her nådde Norge opp, selv 
om Geir Jondals due plasserte seg på 
en flott 53. plass. Også dette var et 
såkalt ”inngangslipp” da 20%-lista 
gikk ut allerede ett minutt etter 
vinnerdua. Gledelig var det å se at 
vinnerdua på dette slippet var fra vårt 
naboland i øst, Sverige. Vinnerdua 
var fra Andersson. Ni av de elleve 
norske duene ble registrert hjem på 
tid etter dette slippet. 
 
Den 28. august ble det siste 
essdueslippet før finaleslippet avholdt 
fra Auxerre med en avstand på 200 
kilometer. Her deltok totalt 302 duer, 
og av disse var det elleve norske 
duer. Dette ble et betydelig tøffere 
slipp, der flere ting skulle gå galt for 
de franske arrangørene. Ved 
ankomsten til de første syv duene 
som kom sammen på en hastighet på 
ca. 1100 meter per minutt slo 
dessverre elektronikken uheldig ut. 
Det foreligger derfor ingen 
resultatlister fra dette slippet. På 
slutten av dagen var det kun kommet 
hjem 115 duer. 
 
Finaleslippet den 5. september 
185 duer ble sluppet opp klokken ni 
om morgenen i Poitiers (415 
kilometer), og av disse var det åtte 
norske. De åtte norske duene var 
følgende: Både president Frode 
Brakstad, og A. & A. Knudsen stilte 
med to duer i finalen. Imponerende at 
de begge klarer å få begge sine to 
duer gjennom et såpass tøft 
slippeprogram. Martin Sævareid, J. & 
T. Fjellheim, Gunnar Hatlelid og Bjørn 
Myhra hadde også sine duer igjen til 
finalen. Duene ble sluppet klokken ni 
om morgenen. Klokken 15.45 kommer 
to duer sammen til slaget, og går inn 
omtrent samtidig. Den ene dua er fra 
Polen og den andre er fra Tsjekkia. 
Det er den polske dua som trekker det 
lengste strået og går inn ca. 6 
sekunder før den tsjekkiske. 
Gratulerer Polen. Resten av duene 
kommer spredt utover kvelden, og 
svenskene markerer seg igjen med en 
sterk 14. plass. Før mørket kom 
denne kvelden hadde 47 duer 
kommet hjem til slaget i Barenton. Av 
disse 47 som kom hjem på dagen var 
det to norske duer. A. & A. Knudsen 
leverer det beste norske resultatet, da  

 
 
 
deres due ”9507” ankommer på en 
29. plass, en drøy time etter 
vinnerduen. Martin Sævareids 
”14166” kommer klokken 19.15 på 
kvelden og noterer seg på en flott 43. 
plass. Selv om NBF og Norge ikke 
nådde opp med toppresultater denne 
gang har vi mye å være stolt av. NBF 
gratulerer A. & A. Knudsen og Martin 
Sævareid. Disse to resultatene ga 
Norge en 17. plass blant de 21 
deltagende land i finalen. 
Lagkonkurransen ble vunnet av 
Holland, som fikk tre tidlige duer på 
20%-lista på det tøffe finaleslippet.  
Den tsjekkiske dua som kom på andre 
plass på finaleslippet ble beste 
essdue, da den hadde plassert seg 
bra på alle de tre essdueslippene.  
  
Verdensmesterskapet i 2010 
avholdes i Polen. Håper vi står på 
med våre beste duer og viser ny 
styrke i den internasjonale 
konkurranse i 2010. Vi må forberede 
oss allerede fra nå !  
 

 

 
 

 
 
 
 

FCI One Loft Race 2009 – Slippene og finalen  
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Siden vår slipprapport for 2008 
stod i nummer 4 for 2009 så tillater 
jeg meg herved og være først ute 
med slipprapport for 2009. 
 
Tekst: Stein Thorsen 
Foto: Kjell Haldorsen 
 
Forventninger 
En av de beste tingene med 
brevduesporten er forventningene: ”Til 
neste år skal vi ta dem og bli mester”. 
Når ikke det går så ”skal vi hvert fall ta 
dem på ungdueslipene”, og slik 
fortsetter man med å fornye sine 
forventninger. En annen ting er at 
man til neste år har forventninger om 
at det kanskje er mindre rovfugl, og 
slippene går da bedre. Vi flytter 
slippsteder fra år til år, så også i år, 
nye steder er Guksheim en kort 100 
km, Sveio en lang 100 km og 
Gaustatoppen som er en ny 200 km 
for oss. 

 
Årets Hann nr 1 GR 6 08-5603 
Devos/Carteus. Dens far var det 
samme i 1999 og 2000 for Jarle. Eier 
og oppdretter: Kjell Haldorsen. 

 
Årets Hann nr 2 Gr 6 08-5599 V.der 
Weghe/Carteus. Eier og oppdretter: 
Kjell Haldorsen. 
 
De medlemmene med størst 
forventninger er som regel også dem 
som steller duene best og også 
starter treningene tidlig og før de 
 

 

 
fleste andre, så også i år. Enkelte 
medlemmer var kommet langt ut på  
Marsteinen med treninger, lenge før 
andre var kommet i gang med sine e  
treningslipp. Dette ble også  
årets to suverene vinnere, gratulerer 
Kjell Haldorsen med et velfortjent 
mesterskap og flere meget gode 
resultater til NBFs mesterskap. Arne 
Lambach har også vært meget stabil 
og pustet Kjell i stjerten stort sett hele 
sesongen. Redaktøren har lovet og 
komme en tur til  Bergen og lage 
reportasje om dem og siste års 
suverene vinner Svein Drageland, så 
det kommer mer om dem i tidsskriftet 
en gang før jul. (eller rett etter jul, red. 
anm.)  
 
Sunt er best 
På mange av flyvingen har 
vinnerduene flydd på korrekt 
hastighet, men utover på resultatlisten 
faller hastighet alt for raskt. Hadde vi  
fått til slipp med flere deltakende duer 
er det sannsynlig at en større 
prosentdel av duene hadde kommet 
gjennom med høy hastighet og at den 
totale hjemkomsten hadde blitt bedre. 
Før vi starter med oppramsing av 
resultatene, vil jeg komme innpå dette 
med hvorfor noen medlemmer gjerne 
har bedre resultater enn andre. De 
med best resultater har gjerne 2-3 
duer blant de 10 beste i gruppa og 
hjemkomster som 5 av 6, 6 av 8 og  
lignende. Andre igjen bare klarer 1 av 
4, 3 av 7 og lignende. Dette har  
gjentatt seg uke etter uke i år. Dersom 
dette bare var enkeltslipp og vi hadde  
 

 

 
delt på dette med å få mange duer 
hjem, ja så skulle jeg tillagt dette som  
et problem med rovfugl. Min påstand 
her er at de siste års suverene  
vinnere har en helt annen form og 
sunnhet på duene sine, her i Bergen 
var fjorårets mester Drageland i en 
klasse for seg, og i år er det 
Haldorsen og Lambach som er 
ganske suverene. Altså for 
supersunne gode duer er 
hjemkomsten mye bedre enn for dem 
som ikke har alt i orden. I vår gruppe 
skal vi ha en del møter og 
sammenkomster utover høsten der vi 
skal belyse dette mer.  
 
Slik ble slippresultatene:  
16. mai Gauksheim, 224 duer 
1. S. Drageland, Nor-08-5920. 1132 m/m 

21. mai Sveio, 124 duer 
1. Bjarte Alvær, Nor-08-7204. 415 m/m 

30. mai Gauksheim, 150 duer 
1. Asbjørn Fortun, Nor-08-5532. 1495 m/m 

6. juni Gauksheim, 156 duer 
1. K. Haldorsen, Nor-08-5601. 1604 m/m 
13. juni, Sveio, 116 duer 
1. F. Knudsen, Nor-05-8604. 961 m/m 
17. juni, Sveio, 62 duer 
1. F. Knudsen, Nor-05-8589. 1435 m/m 

27. juni, Gaustatoppen, 74 duer 
1. Johnsen/Lilletv, Nor-05-8604. 1205 m/m 
 
Gruppemester I gruppe 6 2009: 
Kjell Haldorsen 
 
 
 
 
 
 
 

Slipprapport gruppe 6 – voksensesongen 2009 

Barnebarn til Kjell Haldorsen Daniel og Patrik tar seg av årets første ungduetrening. 
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Husk: Formannsmøte på Rica Park Hotel Sandefjord. 

Lørdag 24. oktober fra kl.10.00 til søndag 25. oktober 2009 kl. 13. 

Norges Brevdueforbunds Årsmøte – Årsfest – Landsutstilling  - Auksjon 2010
arrangeres av Stavanger og omegn Brevdueklubb i Stavanger. 

Sted: Stavanger, Quality Airport Hotel 
Tid: fredag 29. januar – søndag 31. januar 2010 

Bestill transport (fly, tog, buss, båt,) allerede nå! 
Norges Brevdueforbund trenger et løft gjennom god deltagelse nå. 
Program og påmeldingsinformasjon i neste nummer av tidsskriftet. 

 

 
Alle grupper må sende inn stoff til tidsskriftet. Send tekst og bilder til:  

e-post: lars.corneliussen@brevduesport.no  
post: Lars Corneliussen, Skogvollveien 29, 0580 Oslo 

Annonse: 

Til salgs! 
Da jeg går videre med avkommet, og ønsker  
å redusere mitt avlslag selges alle de originale  
duer fra Flor Engels og Karel Meulemans som  
ble importert i 2005, samt andre gode avlsduer.  
Importen ble gjort i samråd med to av  
Danmarks kjente brevduemenn, og for å få  
nettopp disse unger sto jeg på venteliste i et  
halvt år. Be gjerne om å få tilsendt kopi av  
stamtavlene. 
Resultater 2009: Gruppemester etc. 
1 stk. Unikon-anlegg med antenne selges for 3500,- 
 
Gratis frakt til Oslo og Stavanger! 
 
Herlof G. Herlofsen 
Åros 
4640 Søgne 
Telefon: 38 16 73 52 
Mobil: 91 86 99 21 
Fax: 38 16 78 71 
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Tekst og bilde er hentet fra 
Kristiansand Avis. Takk til avisen 
og journalist Arne Lunde for 
tillatelse til å gjengi tekst og bilde.  

 
En time og 45 minutter brukte 
superduen til Øyvind Enerstad (48) 
på turen fra Ålborg til Kristiansand. 
Det gir en snitthastighet på 96 
kilometer i timen. 
 
Tekst og foto: ARNE LUNDE 
 
 
DALANE: - Det var på årets første 
dueslipp, et strekk på 17 mil, forteller 
en fornøyd Øyvind som samtidig 
nevner noe om gunstige forhold med 
akterlige vinder for de flygende 
budbringerne over Skagerak. Øyvind 
er formann i ”Lyn Brevdueforening” i 
Kristiansand der det for tiden er 8-10 
aktive brevdueentusiaster.  
Selv har han hagen på Dalane fylt 
opp med dueslag som for tiden 
rommer om lag femti fugler. Om 
høsten er det hvileperiode og 
opplading til neste flygesesong. 
- Vi forbereder sesongen fra slutten 
av mai og flyr til midten av august. På 
grunn av mye rovfugl i Norge, pleier vi 
å slippe dem fra Danmark. Slik får vi 
mindre svinn, forklarer Øyvind. Den 
lokale klubben samarbeider med 
klubber på østlandet med å fylle opp 
en spesialhenger med opptil 1400 
fugler som så sendes med Color Line 
over til Hirtshals. Der står en dansk 
pensjonist klar med bil for å frakte 
duene videre til slippstedet. Det kan 
være helt nord på Jylland, og det kan 
være så langt sør som Hamburg.  
 
Hjem fra Hamburg 
- Fra Hamburg er det 520 kilometer i 
luftlinje hjem og vi regner åtte til ni 
timer på det strekket, forklarer 
brevdueentusiasten. 
- Og de finner hjem? 
- Ja, brevduer har en ekstrem 
orienteringsevne og vil hurtigst mulig 
hjem. De slippes gjerne i puljer på 
fem til femten av gangen, men de 
kommer ikke alltid i flokk og følge 
tilbake ettersom det kan være forskjell 
på kondisjonen fuglene imellom. Når 
jeg får beskjed om at de er sluppet i 
Danmark, kan jeg etter en stund sette 
meg til i hagen og vente på de første, 
forteller en smilende Øyvind. Han er 
tydelig engasjert og koser seg med en 
kjær hobby som han tok opp igjen for 
sju år siden etter en lengre periode 
uten flygende venner. Selvsagt er det 
om å gjøre å ha de raskeste flygerne i  

 

 
 
stallen, og Øyvinds superdue gjorde 
det altså skarpt på strekningen 
Ålborg-Dalane. For å registrere 
innkomsten er moderne teknikk tatt i 
bruk: 
 
Elektronisk tidtaking 
- Duene har en elektronisk brikke 
festet til  beinet som gir utslag på en 
antenne ved inngangen til dueslaget. 
Det er derfor om å gjøre at fuglene 
kommer seg i hus straks de er 
fremme, forklarer han.  
Øyvind viser fram forløperen for den 
elektroniske utgaven av tidtakerur, et 
klenodium av et stemplingsur i tung 
messing, plassert oppe i en trekasse. 
På toppen er det en skive med hull til 
å putte ned ringen som duen hadde 
festet rundt beinet, slik ble det 
stemplet med ankomsttidspunkt. 
Atskillig mer tungvint, men sikkert et 
veldig pålitelig system. En viss 
teknologisk utvikling har det altså vært 
også innen brevduesporten. 
 
Flygende fiender 
Svinn er det imidlertid en del av, 
særlig på grunn av de nevnte 
rovfuglene: 
- Det har blitt flere og flere rovfugler, 
hønsehauk, vandrefalk og jaktfalk. 
Falken tar duene i luften, ikke på 
bakken, derfor stuper duene til 
bakken for å redde seg straks de 
oppdager en falk, selv ungene gjør 
det instinktivt, forklarer Øyvind. Men 
alle slipper ikke unna, uansett. 
Øyvind avler på gode flygere og hvert 
duepar får fire til fem kull à en eller to 
unger i løpet av sommeren. Så om  
 

 

 
 
det er et visst svinn, så er tilveksten 
likevel tilstede. Størst miljø for 
brevduesporten finnes i Belgia, 
Holland og Tyskland, der arrangeres 
dueslipp med opptil 30.000 fugler. 
- Da ser det ut som en enorm 
innsektssverm på avstand, forteller 
Øyvind og blir nesten blank i øynene.  
 
Sjekk ut mer på www.brevduesport.no 
 
Fakta:  
Brevduer har fløyet med meddelelser i 
mange tusen år. I Gamle Testemente 
fortelles om en brevdue som vendte 
tilbake til arken til Noa med en 
olivenkvist i nebbet som forkynte at 
syndfloden var over.  
Brevduer har som følge av målrettet 
avlsarbeid utviklet en ekstrem 
orienteringsevne og utholdenhet og 
en sterk drift til alltid å vende tilbake til 
sin redeplass. 

 
Det er ikke bare arbeidsfolk som 
bruker stemplingsur – også duene har 
sitt, selv om dette nok er gått litt ut på 
dato. Duen var utstyrt med en ring 
rundt beinet som ved ankomst skulle 
legges i et av de runde hullene på 
toppen og så ”stemples” med 
tidspunkt. I dag foregår tidtaking i 
konkurranser elektronisk. 

Superspeed over Skagerak 

Fiin Gammel Aargang:  
Duen som Øyvind holder er født i 1994 og er altså 14 år gammel. 
- Brevduer kan bli opptil 20 år gamle, forteller brevdueentusiasten. 
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Referat fra NBFs SKYPE-møte 15 juni 
2009. Hele styret møtte ved hver sin 
SKYPE-tlf. 

 
1. Avviklingen av slippsesongen så 
langt i 2009. Størst problemer i 
Bergen, men også gr.8 melder om 
større problemer enn tidligere år og 
som i Bergen tidlig avslutning på 
sesongen. På Østlandet melder også 
store rovfuglproblemer rundt slaget og 
på slipp.  
 
2. Problemstillinger rundt sene 
utgivelser av Norsk Tidsskrift for 
Brevduesport ble diskutert. Styret 
undersøker nærmere om årsaken til 
forsinkelsene.   
 
3. Gr.8 v/Ingvar Kluge hadde søkt 
om dispensasjon i kl.5 i NBFs 
premiering for endring til Stadt 2 
(sammen med Stadt 1) den 14.06 i 
stedet for Rindal 1 den 27.06.09.  
Torleif Asheim erklærte seg inhabil 
under diskusjon og avstemming. På 
grunn av store tap hadde gr.8 
besluttet å avslutte sesongen den 
14.06.  Stadt 2. ble litt for kort 
sammenlagt i forhold til det 
opprinnelig anmeldte Rindal i kl.5. Alle 
endringer og frister for nye 
anmeldelser var innenfor de rammer 
som NBF forholder seg til. Et 
enstemmig styre godkjente 
dispensasjonssøknaden med 
begrunnelse at gr.8 hadde kommet i 
en tvangssituasjon når de ble klar 
over at sammenlagt 
gjennomsnittavstand kunne bli for kort 
i kl.5. Dispensasjonssøknaden ville 
ikke blitt godkjent ved vanlig 
anmeldelsesfrist. Resultatet av 
slippene var ikke kjent for de 
behandlende styremedlemmer når 
saken ble drøftet.  
 
4. Status for Tauris-avtalen ble 
drøftet. Øystein Knive overtar etter 
Frode Brakstad, ansvaret for 
gjennomføringen av avtalen mellom 
Tauris og Norges Brevdueforbund fra  
uke 26 i 2009.  
 
5. Det ble vedtatt å avholde 
Formannsmøte 24-25 oktober 2009 
på Rica Park Sandefjord som i 2008. 
 

 
 
6. Styret diskuterte interne 
arbeidsrutiner. 
 
7. Gr.16 ble anmodet om å velge 
annet oppslippsted for finalen i OLR 
og SBU-landskampen den 12 09.09 
enn tidligere planlagt. Anmodningen  
skulle etterkommes da erfaringene fra 
slipp av voksne duer østover i Sverige 
for gr.16 var dårlige.                     
Knive rapporterte at 13 SBU-duer var 
blitt borte rundt slaget i Larvik. Det var 
5 norske, 5 danske og 3 svenske. 
Rapport til SBU-landene om SBU-
duene skulle oversendes samme uke 
av sekretær.  
 
8. Neste års 
representantskapsmøte. Etter at 
styre på nytt hadde sendt ut 
anmodning til gruppene og Stavanger 
og Omegn Brevdueklubb om å 
avholde Representantskapsmøte i 
2010, var det kun SOB som var villig 
til å påta seg arrangementet av både 
Representantskapsmøte og 
Landsutstilling. Styret vedtok å gi 
SOB arrangementet på betingelse av 
at de tok hele det økonomiske 
ansvaret for hotellbestillinger og 
utstillingsgebyrer slik som 
arrangørene har gjort de senere år 
uten tilskudd fra NBF.  Jonny Olsen 
og Ragnar Lyssand sa seg villig til å 
hjelpe med råd om organiseringen 
etter erfaringene fra tilsvarende 
arrangement i 2009. Frode Brakstad 
skulle være kontaktmann for styret 
med SOBs arrangement. SOB gis 
muligheter til gratis annonsering i 
tidsskrift med inntil 2 helsider og 
muligheter til annonsering på NBFs 
hjemmeside både for møte, 
hotellbestilling og eventuell auksjon 
uten annonsebetaling til NBF.   
 
9. Kontrollkomiteen i gr.7 hadde 
hatt et problem med innstilling av 
gruppens tidsur ved innsetting for et 
enkelt medlem som ikke selv hadde 
gjort noe feil. NBF ble forespurt om 
medlemmets resultat kunne 
godkjennes. Komiteen redegjorde i 
detalj for hendelsesforløpet og NBFs 
styre godkjente hvordan gr.7 hadde 
løst problemet og dermed 
medlemmets resultat.   
 
For styret i NBF 
Per-Kristian Hansen 
 
 
 
 
 
 

 

Syn på sakene angående myting 
fra  artikkel i norsk tidsskrift 
september 1926. 
 
Tekst: Hans Gjølstad 
Innsendt av: Tom Corneliussen 
 
OM  MYTNINGEN 
Engelske dueblader behandler nu 
spørsmålet om mytningen, i det de 
alle hevder at uten god mytning blir 
det ingen god flyver. Vi hitsetter i fri 
oversettelse ved en av våre aktive 
duemenn nedenstående artikkel av 
mr.Arthur Staw : 
 
Nu er tiden inde til at efterse sine 
gamle fugler som har fløiet iaar, og 
paase at de faar en god mytning for 
næste aars kapflugt. Alle mine fugler 
,skriver mr. Stav, vil nu faa lægge egg 
og vil derefter bli skilt, hvilket er den 
bedste maate at opnaa en god og 
jevn mytning (artikelen er skrevet i 
augustnummeret). Hvis man lar duen 
lægge egg og ruge, vil den stanse 
med mytningen ca.3 uker. Denne 
stans kan vare fra 2 til 3 uker. de vil 
ellers begynde mytning naar de 
lægger egg igjen; men hvorfor la 
hunnen lægge egg, naar man kan 
slippe. Min metode er at la parret 
klække og føde en unge, og saa snart 
hunnen begynder at la sig traa igjen, 
blir den indsat hos de andre hunner, 
for efterpaa at bli indsluppet en gang 
hver dag, indtil ungen faar drukket 
vand første gang. Hannen er da mer 
opmerksom mot sin unge. Efterpaa, 
naar ungen er borttatt, gaar det 7 
dage, saa er hannen omtrent naken 
for fjær. La fuglene flyve hvis de vil. At 
tvinge en due til at flyve under 
mytningen er ikke heldig ,heller ikke 
maa den ha for meget mat. Om 
ungene skriver han: Jag dem ikke, 
tving dem aldrig til at flyve, det vil de 
selv sørge for at gjøre, hvis de er 
ordentlig foret. 
For at forstaa ovenstaaende riktig 
maa man vite at englænderne for det 
meste skiller sine duer tidlig paa 
sommeren for at undgaa 
overproduktion og for at beskytte 
duen mot overanstrengelse ved avl. 
De har da gjerne saa store slag at de 
kan avdeles i 2 eller 3,og kun ungene 
og den ene halvpart gaar ute om 
gangen, men systemet, som i seg 
selv er udmerket, passer desværre 
kun hos de færreste hos oss. 

Referat styremøte NBF 15.06.09 Gammel aargang 
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- enkle tanker om brevduesporten i 
Norge 2009, sett med øynene til en 
brevduemann i Oslo. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
 
Før og nå 
Av ulike årsaker møter 
brevduesporten i Norge utfordringer 
som vi ikke møtte i like stor grad 
tidligere, og det blir da lett å ty til 
klisjeen over alle klisjeer: ”Alt var mye 
bedre før”.  Jeg skal i denne 
artikkelen forsøke å fremstille 
problematikken litt annerledes, ved å 
skifte fokus fra bra/dårlig-problematikk 
til før/nå-problematikk, ved å se på 
hva som er annerledes og hva som er 
likt med situasjonen i dag og 
situasjonen ”før i tida”. På denne 
måten ønsker jeg å understreke hva 
som er annerledes, og ikke 
nødvendigvis hva som er dårligere. 
Hva som er dårlig er jo subjektivt. Det 
som definerer hva som er en dårlig 
sommer, kommer jo an på hva eller 
hvem som definerer. En dårlig 
sommer for en jordbærbonde er ikke 
nødvendigvis en dårlig sommer for 
solkremsfabrikanten. En dårlig 
sommer for brevduefolk på Østlandet 
er ikke nødvendigvis en dårlig 
kappflygningssesong for 
brevduefolket i vest. 
 
Rovfugl 
En ting som er helt sikkert, og som 
dermed er annerledes i dag enn det 
var ”før i tida”, er at våre brevduer ser 
ut til å ha større problemer med å ta 
seg forbi rovfugler på sin ferd hjem til 
sitt kjære hjem enn hva som var 
tilfellet før. Man kan jo spørre seg om 
det skyldes at våre duer av 2009 ikke 
har gode nok unnvikelsesmanøvrer, 
eller om det skyldes at det har blitt 
flere og dyktigere rovfugler. Det mest 
fornuftige svaret er vel at rovfuglene i 
kappflygningsområdene har blitt flere 
og bedre. Tidligere var hønsehauk det 
store problemet, nå antar vi at 
problemet er kombinasjonen av hauk 
og falk. Det ser ut som om både 
haukens og falkens yndlingsrett er 
brevdua. Om dette skyldes at brevdua 
smaker bedre eller fordi brevdua er 
lettere å fange blir bare hypotetiske 
spekulasjoner. Tatt i betraktning hva 
brevdua spiser kontra hva en villdue 
spiser skulle man anta at brevdua 
smaker best. Ut fra generelle 
erfaringer vet man jo at et tamt 
husdyr, som ikke er vant til å klare 
seg i naturen på egen hånd fra 
fødselen av, har vanskeligere for å 
overleve angrep fra sine fiender enn  

 
 
sine viltlevende slektninger. Jeg har 
hørt om brevduefolk som har forsøkt å 
motarbeide denne hypotesen, ved å 
gi sine tamme duer mulighet til fritt å 
være ute når de selv vil hele året 
rundt. Om dette har ført til at disse har 
fått en bestand av duer som er 
dyktigere til å unnvike rovfuglangrep, 
har man til dags dato ikke bekreftet 
informasjon om. Altså: 
Rovfuglproblematikken ser ut til å 
være stor, nå både på Østlandet og 
Vestlandet, og det ser også ut til at 
dette er noe vi må leve med for 
øyeblikket. Om det er bra eller dårlig 
velger jeg å se bort fra i denne 
omgang. Sånn er det bare, og det er 
annerledes enn det var før. 
Spørsmålet er: Hvordan forholder vi 
oss til det? Hva er før? Og hvordan 
var det før? Og når var 
brevduesporten på sitt beste i Norge? 
Når vi snakker om før, hva mener vi 
egentlig da? For når man sier ”alt var 
mye bedre før…” må man jo definere 
hva som er ”før”. Er ”før” 80-tallet, 60-
tallet eller ”30”-tallet. Hvis ”før” er 30-
tallet, og hvis man studerer 
kappflygningsresultater fra den gang, 
er det ikke sikkert alle vil si at det var 
mye bedre før. På kappflygninger på 
30-tallet, hvor rovfuglbestanden var 
ganske lav så vidt jeg har forstått 
hadde de kappflygningsresultater som 
nok ville fått stempelet ”dårlig slipp” i 
følge dagens standarder. 
Resultatlisten kunne se slik ut: 
Fredrikshavn d. 20. Juni 1931 
1.   C. S. Petersen, 2 dager og 2 timer 
2.   Hansen, 2 dager og 5 timer 
Hvordan hadde en slik resultatliste 
blitt vurdert i dag? 
  
Flyvninger over havet 
For å unngå rovfugl har flere hatt 
teorier om at hvis man flyr over havet 
vil man unngå denne plagen, med 
begrunnelsen: ”Det gikk jo så bra før i 
tida”. Jeg selv var en av de som 
brukte ”før-i-tida”-begrunnelsen, og 
glemte i iveren å stille meg selv 
spørsmålet. Hva menes med før i 
tida? For før i tida slapp gjerne 
Østfold og Oslo duene opp sammen, 
noe som førte til at flokken ofte tok en 
helt annen kurs enn en flokk 
bestående av duer som skal til Larvik 
og Oslo. Før i tida var det også 
mindre rovfugl, så når duenes 
fluktrute gikk over Kattegat eller over 
Skagerak for så å jobbe seg oppover 
enten Vestfold eller Østfold-kysten, ja 
så møtte de kanskje ikke like mye 
rovfugl som de gjør i dag. Kysten er jo 
prima landskap for blant annet 
vandrefalken. Ideelt sett skulle vi ha  

 
 
trent duene våre til å gå rett over 
fjorden, for ikke å treffe kysten før de 
var i sin hjemby.  Jeg tror nok 
dessverre at en flokk med brevduer 
som tar ut en omtrentlig kurs mot 
hjemstedet i altfor stor grad, enn det 
vi kunne håpe på , lar seg styre av 
vindforholdene på den gjeldende 
konkurransedagen. For meg virker det 
som om duer som skal til Oslo har 
større problemer enn duer som skal til 
Kristiansand på en østavindsdag. 
Naturlig nok, da duene som skal til 
Kristiansand omtrent får medvind, 
mens duene som skal til Oslo for 
side/motvind. Dessuten er et slipp fra 
Nord-Jylland nesten dobbelt så langt 
for Oslo-duene som for Kristiansand-
duene.  I så måte må man kanskje bli 
flinkere til å tenke at grønt lys for 
Sørlandet nødvendigvis ikke er grønt 
lys for Oslo-duene. Klarer vi å 
håndtere denne forskjellen i praksis? 
Kan for eksempel et slipp som går fint 
for Kristiansand samtidig avlyses for 
Oslo-duene? Eller overbeskytter vi 
duene, ved å handle slik? Hvordan 
passer kritikk mot overbeskytting av 
brevduer i disse dager? Jeg tror også 
at en dues flukt over et falkefritt hav er 
mer krevende enn flukt over falkefritt 
land. Min begrunnelse for dette er at 
duen ikke under noen omstendighet 
har mulighet for å lande for å drikke 
vann eller hvile litt hvis den har fått 
seg en muskelstrekk. I tillegg tror jeg 
at enkelte brevduer synes det er tøft 
psykisk å begi seg over havet. Jeg 
understreker at jeg i denne artikkelen 
ofte har brukt formuleringen ”jeg tror”, 
så dette er på ingen måte mulig å 
bevise fra min side. Dette er kun 
subjektiv synsing.  
Kanskje min subjektive synsing er 
sammenfallende med andres?  
Argumentasjonen: ”å fly over havet fra 
Danmark går jo bra, da slipper dem 
rovfuglangrep, det gikk jo i hvert fall 
bra før i tida”, har nå falt bort sett fra 
min side, da jeg tror rovfuglbestanden 
i de to kystene mellom havet er så 
langt større enn de var ”før i tida”, til 
at man kan sammenligne disse 
flygningene med slik flygningene arter 
seg den dag i dag. Men sånn er det. 
Før er før, og nå er nå, og det må vi 
leve med uten å bli melankolske 
nostalgikere. 
 
Og bedre skal det bli… 

Hva skal vi gjøre? Jeg sa jo at jeg 
skulle komme inn på den mer 
konstruktive biten. Og det konstruktive 
fra min side i denne omgang er: Ikke 
gi opp havslippene med det første. Gi 
det noen flere sjanser. Slipp heller 

Alt var bedre før… - og bedre skal det bli! 
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færre duer til de enkelte konkurranser. 
Kommer vi oss over denne kneika 
også, ja da kommer vi styrket ut av 
det. Jeg vil igjen benytte anledningen 
til å oppfordre alle gruppene på 
Østlandsområdet til å samarbeide om 
felles slipp fra Danmark, og denne 
gangen går oppfordringen direkte fra 
et medlem i Oslo brevdueklubb til 
medlemmer i gruppe 7, Østfold. Er det 
andre som har konstruktive forslag til 
vår vei videre? Hvis så er, anbefaler 
jeg at de kommer med forslag som tar 
høyde for at situasjonen er som den 
er i dag, uten å falle tilbake på ”alt var 
mye bedre før i tida…”.  
 
Leserinnlegg 
Teksten ”Alt var bedre før… ” er ment 
som et leserinnlegg. Det som 
kjennetegner leserinnlegg, er at 
tekstforfatteren får en mulighet til å si 
sin personlige mening om ting. Jeg 
tror det er mange i brevdue-Norge 
som har ting på hjertet, som de 
ønsker å dele med andre. Redaktøren 
inviterer med dette til en frisk og åpen 
meningsutveksling, som har til hensikt 
å belyse saker på forskjellige måter. 
Leserinnlegget trenger ikke være 
langt. Det trenger heller ikke være 
kort. Et leserinnlegg skal være saklig. 
Et leserinnlegg skal ikke rettes mot 
enkeltpersoner i Norges 
Brevdueforbund. Et leserinnlegg bør 
ha et konstruktivt utgangspunkt. Et 
leserinnlegg skal ikke inneholde ting 
som vil være negativt for Norges 
Brevdueforbund som organisasjon. Er 
du medlem av Norges 
Brevdueforbund? Har du en penn 
eller en PC? Ja, da kan du også 
skrive et leserinnlegg til vårt tidsskrift.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Da jeg i sommer var på bilferie i 
mellom-Europa, sveipet mitt blikk 
ofte himmelen, på jakt etter en 
dueflokk. Jeg var på ferie i 
Nederland, Belgia og Frankrike. 
Dette er land man som 
brevduemann lett assosierer med 
brevduesportens hjemland. Mitt 
blikk speidet ikke forgjeves. Jeg 
fikk nemlig oppleve den 
internasjonale kappflygningen fra 
Perpignan. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
 

 
Under brevdueolympiaden i Oostende 
2007 ble jeg kjent med yngste sønn i 
brevduefamilien Gyselbrecht, Peter. 
(Se Norsk tidsskrift for Brevduesport 
nummer 4 2007). Familien 
Gyselbrecht har de senere år begynt 
et samarbeid med Dr. Madeira fra 
Spania, som utarbeider foringsplan og 
besørger duenes helsetilstand. Da jeg 
var i nærheten av familien 
Gyselbrechts hjem i Ruiselede,  

 

 
 
 
mellom Gent og Oostende, tok jeg en 
telefon og spurte om det passet med 
et besøk. Det gjorde det så absolutt, 
mente Peter, da det denne dagen ble 
arrangert den internasjonale 
dueslippklassikeren fra Perpignan, 
helt sør i Frankrike. Distansen fra 
Perpignan til Gyselbrechts hjem i 
Ruiselede på 916 kilometer. Peters 
far, André, øvrige familiemedlemmer 
og gode naboer hadde ved vår 
ankomst inntatt ventebenken. Kaker 
og drikke kom på bordet, som for 
øvrig var bekledd med en duk og en  
PC. PC’en var koblet til internett, og  

 
her dukket det opp oppdateringer på  
hjemkomne duer fra Perpignan. 
Første registrerte due fra Perpignan 
tilhørte et medlem nord i Frankrike, og 
hans due var registert ca. klokken 
18.00. Med dette visste Peter at de 
måtte ha due klokken 18. 30 i 
Ruiselede for å hevde seg 
internasjonalt. Klokken 18.20 lander 
”Contador”. Duen har fått sitt tilnavn 
etter vinneren av årets Tour de 
France. Stor jubel i hagen, og etterpå 
vanket det omvisning på slaget for å 
kjenne på ”Contador” og hans  
foreldre. Resultatet ble pent. 1. plass 
provisnialt ( av 1395 duer) , 10. plass 
nasjonalt ( av 7364 duer)  og 12. 
plass internasjonalt ( av 18354 duer). 
I etterkant har Peter sendt meg bilder 
av ”Contador” og hans familie. 
”Contador” har flydd to ganger med 
gode prestasjoner fra Barcelona og 
Perpignan tidligere, og med denne 
plasseringen beviste han at han 
fortjener en plass på Gyselbrechts 
avlslag. 

På besøk i Belgia - Gyselbrecht  

Tyver tatt på fersk 
gjerning i Belgia 
 
Per Kristian Hansen videresendte 
til redaktøren en spesiell og 
uhyggelig nyhet fra 
brevduesporten i Belgia. 
 
Et fremtredende navn i belgisk 
brevduesport, Eric Berckmoes, 
pågrep brevduetyver på sitt eget 
dueslag en natt i september. 
Tyvene var ute etter hans verdifulle 
avlsduer. Tyvene slapp unna, men 
Eric varslet politiet, som førte til en 
biljakt etter tyvene. Tyvene hadde 
stjålet 50 duer fra Eric en uke 
tidligere, og da politiet pågrep 
tyvene satt de 50 duene fra forrige 
innbrudd i kurver i bilens 
bagasjerom. Det antydes at tyvene 
var på vei til Øst-Europa med 
duene. 
www.pipa.be 

Peter Gyselbrecht og Lars 
Corneliussen med Contadors foreldre. 
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I forbindelse med at Stavanger og 
omegn brevdueforening tok på seg 
ansvaret med å arrangere NBFs 
årsmøte og årsfest 2010, tok de 
straks kontakt med tidsskriftets 
redaktør: ”Me vi visa deg byen vårr, 
og dei goe medlemma vårres, og 
alle dei goe duene…” lød det på 
siddismål på telefon fra Helge 
Seldal. ”Me betale heile flyreisa di 
fra Oslo te Sola!” 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Lars Corneliussen 
 
 
Et fantastisk hotell 
Jeg hadde så vidt landet på flyplassen 
da klubbens formann, Rolf Helge 
Aspen, og klubbens sekretær Helge 
Seldal, fikk meg inn i Helges bil. 
” Nå, Lars. E du klar for en sjikkelige 
brevduehelg? Me har programmet 
klart altså!”. Og programmet for mitt 
besøk var tydeligvis godt planlagt. 
Først bar turen til hotellet der NBF-
arrangementet skal finne sted i januar 
2010. Et moderne hotell, med en 
innbydende og åpen foajé, en 
fantastisk og stor restaurant, lyse og 
romslige konferansesaler og en 
annen fordel: Gangavstand fra Sola 
flyplass. Arrangørklubben hadde 
forhandlet seg frem til gode priser, og 
muligheten til å arrangere alt på 
samme sted: Foredrag, auksjon, 
møter, utstilling og fest skal alt foregå 
på samme hotell. Og for et hotell! 

 
 
Rolf Sunde 
Etter et oppløftende besøk på hotellet 
der begivenhetene skal finne sted i 
januar, bar turen videre til mannen 
som skal besørge levende musikk 
under festaftenen. Rolf Sunde er ikke 
bare medlem av dansebandet ”Sunde 
Brothers”, han er også en erfaren 
duemann. Da vi kom til hans hjemsted 
på Sunde, rett utenfor Stavanger 
sentrum, ble vi tatt imot i døra av en 
smilende Rolf. Han hadde selvfølgelig 
gjort rent på dueslaget, som foruten  
 

 
 
 
 
 

 
 
en praktisk innretning, var omkranset 
av en fantastisk stor voliére, som 
duene kunne kose seg i året rundt. 
Slaget var for øvrig også omkranset 
av en vakker og velstelt hage, med 
tilhørende fontene, og en dam til 
japansk karpefisk. Etter at 
slagbesøket, med tilhørende 
”duekjenning”, ble vi invitert på kaffe 
og kaker. Jeg fikk kjenne på noen  
duer som var nydelige i kroppen, og 
dette var i følge Rolf, duer med Van 
Gansen og Van Wanroy-avstamning, 
som i sin tur var kommet fra Askjems 
avlslag i Tønsberg. Det var nesten 
vanskelig å la være å spørre om å få 
kjenne på flere, men jeg visste at nå 
var kaffen klar. Vel nede sofaen, fikk 
jeg servert ikke bare noe 
velsmakende, men også noen gode 
gamle duehistorier. Rolf Sunde hadde 
selvfølgelig duer som gutt, men startet 
for alvor opp med duer i 1975. Da han 
startet opp, skaffet han seg duer fra 
storheter i Stavangers duemiljø på 
den tiden: Helmut Larsson og Knut 
Rage. Opp gjennom årene har Rolf 
supplert med duer fra blant annet 
NBFs avlslag og Askjems avlslag. På 
spørsmål om hvilke 
kappflygningsresultater Rolf vil skryte 
av, er han alt for beskjeden til å svare, 
men hans klubbkamerater hjelper han 
med å trekke frem sterke resultater 
både på nasjonalt og lokalt plan. 
 
Øyvind Brathetland 
Rolf hadde fått besøk fra en gammel 
brevduekompis, som for øyeblikket er 
passivt medlem, nemlig Øyvind 
Brathetland. Da vi kjente på duene til 
Rolf, hvor noen av duene tidligere 
hadde tilhørt Øyvind, så jeg det kriblet  
i fingrene til Øyvind etter å begynne 
igjen. Øyvind hadde også duer som 
ung, men begynte med brevduer for  

 
 
 
 
 

 
 
alvor  i 1969. Også han skaffet seg 
duer fra datidens store navn i 
Stavangers brevduemiljø: Knut Rage.  
Øyvind forteller: ”Jeg husker jeg som 
guttunge så Håkon Iversen og Knut 
Rage fange byduer i parken i 
Stavanger sentrum. Det viste seg 
senere at Knut Rage hadde en 
forkjærlighet for engelske tilflygere, og 
var stadig på jakt i byparken etter 
duer med fremmede ringer på bena. 
Rage avlet på disse tilflygerne, og det 
gjorde han stor suksess med.”  Den 
gangen het det Rogaland 
Brevdueforening, men etter hvert ble 
det flere foreninger i fylket, og Øyvind 
var den gang med å starte S&OB. 
Også Øyvind var beskjeden med å 
trekke frem egne prestasjoner på 
kappflygninger, men han blir minnet 
på sterke flygninger og at han ofte var 
av de som fikk hjem alle duer på tøffe 
og lange slipp. 

Sterk prestasjon på kappflygning, 
ble til en reportasje om Rolf Sunde 
i lokalavisen. En litt yngre Rolf.  

På besøk i Stavanger og omegn brevdueklubb 

– brevduemiljø med en ny start 

Rolf Sunde og Øyvind Brathetland utenfor slaget til førstnevnte. 

Knut Rage 
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Kaffe og kaker ble og dueprat er ofte 
en hyggelig stund, så også her, og 
Øyvind vartet opp med den ene gode 
historien etter den andre, blant annet 
den om at Knut Rage mente at det for 
han kun var en bibel, boka ”Alt om 
duer” av Emil Møller. Etter en stund 
kom vi også inn på det som for mange 
fremstår som et litt mer alvorlig 
aspektet ved diskusjoner om 
brevduesporten, nemlig diskusjonen 
om hva som skal ligge bak en 
brevdueklubbs virksomhet. Rundt 
dette kaffebordet ble det trukket frem 
tre viktige trivselsfaktorer. Retfferdige 
konkurranser, kameratskap og 
betydningen av at brevduesporten 
først og fremst skal være en sosial 
hobby, og ikke en halvprofesjonell 
heltidssport. Det ble mimret litt til og 
sett gjennom gamle avisutklipp og 
bilder, før vi måtte takke for oss. 
Helge Seldal og Rolf Helge Aspen 
hadde nemlig et tett program for den  
besøkende redaktøren. 

 
Helge Seldal 
Etter besøket hos Rolf Sunde ble jeg 
kjørt rundt på en liten sightseeing i 
områdene rett utenfor Stavanger 
sentrum, deriblant fikk jeg se en 
arkitekturisk kuriositet, et enormt 
skjevt tårn, og den nye fotballstadion 
til Stavangers toppfotballag Viking. Så 
skulle vi se det slaget Helge Seldal 
kappflyr fra. Helge har tross sin 
relativt unge alder, til brevduekar å 
være, rukket å bli en levende legende 
i Norges Brevdueforbund. Dette 
skyldes både gode prestasjoner på 
kappflygniger og utstillinger, men 
også mye takket være Helges 
levende engasjement for hobbyen 
vår. Gjennom sitt sosiale engasjement 
har han blitt kjent med brevduefolk fra  
øst og vest, nord og sør i brevdue-
Norge.  Helge vokste opp på Hana 
utenfor Sandnes. I nabolaget bodde 
en danske som hadde brevduer. 
Helge var allerede interessert i dyr, 
han hadde nemlig kaniner i garasjen. 

 
Helge lærer opp sine små barnebarn i 
brevduesportens basisferdigheter. 
 
Helge ble mer og mer nysgjerrig på 
naboen flygende venner, og gikk 
stadig på besøk til han, og etter hvert 
kom han også hjem med to 
brevdueunger. Helge innredet et 
provisorisk dueslag laget av et 
gammelt spisestuebord og noe 
gammelt tremateriale. Helge fikk ikke 
bare to brevduer denne dagen, han 
fikk også en lillebror, derfor kan Helge 
med sikkerhet slå fast at datoen for 
oppstart med brevduer var 1. april 
1969. Etter hvert synes faren til Helge 
at det var for mye med både duer og 
kaniner i garasjen, så Helge måtte ta 
et valg: brevduer eller kaniner. Det ble 
et valg Helge aldri har angret på, 
nemlig brevduer. Året etter ble det 
bygget et bedre dueslag, og han 
skaffet seg flere duer fra folk i 
Rogaland. I 1971 meldte han seg inn i 
Rogaland Brevdueforening, og 
allerede i 1973 kom de første 
resultatene på kappflygninger, da han 
ble nummer to fra 700 kilometer-
slippet fra Stockholm.  
Det kom to duer på dagen på dette 
slippet, men Helge fikk dessverre ikke 
verken sett eller registrert dua før 
klokka to på natta. Helge var ungdom 
i 1973, og var ute med motorsykkelen 
sin da dua kom hjem. Helge er 
fremdeles like ungdommelig, for han 
liker å kjøre rundt på sin nostalgiske 
motorsykkel. Av andre (forts. side 86) 

Rolf Sunde og Øyvind Brathetland fra glansdagene på 80-tallet. 

Venstre: Helge Seldal og avlshann i naturskjønne omgivelser. Høyre: Helges barnebarn, Anja og Malin, titter på dueungene. 
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kappflygningsresultater trekker han 
frem vinner av Kolding-slippet i 1988, 
hvorpå han fikk DdBs premie. Han 
fikk også første plass fra Kristinehamn 
i 1989. Etter skilsmisse, og at 
dueslaget hans brant opp i 1995, 
måtte Helge starte opp på nytt igjen. I 
gruppe 8 og Jæren Brevdueforening 
hvor Helge tidligere var medlem er det 
tøff konkurranse, men han husker 
godt 1. og 2. plassen fra Hjerkinn. 
Helge er også kjent for gode 
utstillingsresultater, og det toppet seg 
med en Gran Prix på landsutstillingen 
på Stord i 2004.  

 
En av de gamle stolte duene på 
slaget: Nor-01-5418, Helge Seldal. 

 
Et resultat av de nyinnkjøpte 
Bollebakker-duene: Nor-08-14659. 
Helge Seldal. 
 

 
Helge 
meldte seg 
inn i 
Stavanger 
og Omegn 
Brevdue-
forening 
etter 
sesongen 
2007. Både 
han og de 
andre 
medlemmer 
er ivrige etter 
å komme i 
gang med 
kappf-
lygninger fra 
både sør og 
nord, og at 
målet på sikt 
er å få til kappflygninger fra lengre 
avstander. Både klubben og 
medlemmene må på en måte bygges 
opp fra bunnen. Duene sliter med 
rovfuglangrep, og klubben mistet alt 
materiell man trenger for å arrangere 
kappflygninger. Lykke til ønskes til 
Helge og de andre medlemmene med 
dette arbeidet. Helge har blitt gift på 
nytt med Elisabeth som også er 
interessert i brevduer, og sammen har 
de en moderne storfamilie. Helges 
barnebarn kommer ofte på besøk for 
å kose med og stelle duene. Det var 
Helge som for det meste tok seg av 
meg, da jeg besøkte Stavanger, og 
han vartet opp med hotellservice, 
guiding, og det som skal til for at en 
brevduemann skal føle seg hjemme: 
Gamle brevdueblader på 
nattbordskuffen. Takk for en fin 
duehelg, Helge. 
 
Rolf Helge Aspen 
Formannen i Stavanger og omegn 
Brevdueforening (S&oB), Rolf Helge 
Aspen, begynte også med duer som 

ung. Han begynte med duer i 1974 og 
har mer eller mindre hatt duer helt 
siden den gang. Da Rolf Helge skulle i 
militæret i 1981, måtte faren ta over 
det daglige stellet av brevduene, og 
gjennom dette ble også faren 
interessert i brevduer. Da militæret 
var vel overstått og Rolf Helge ble gift 
og etablerte seg, bygget han et nytt 
dueslag der han nå bosatte seg. 
Faren fortsatte med å holde og 
kappfly brevduer fra Rolf Helges 
gamle slag, i barndomshjemmet. Av 
kappflygningsresultater trekker Rolf 
Helge fram en kappflyfning fra 
Kongsvinger da han kapret 1. og 2. 
plass i gruppa. Faren til Rolf Helge tok 
tredje plass, så familien Aspen kapret 
de tre første plassene. Og ikke nok 
med det, det var ikke bare  

Rolf Helge Aspen inne på dueslaget 
med en av favorittene. 
 
dueholderne som var i familie, også 
de tre duene var i familie. De var tre 
helbrødre! Etter å ha vært hjemme 
hos Rolf Helge ble jeg tatt med på 
Western-byen, der vi spiste en god 
lunsj. Rolf Helge avslørte en 
beundring for Cowboy-miljøet, og 
hadde planer om en stor Cowboy-fest 
for venner og bekjente nettopp her i 
Western-byen. ”Da har jeg tenkt å 
bruke Helge Seldal som Sheriff!” Takk 
for en fin duehelg i Stavanger. 

 
Rolf Helge Aspen utenfor dueslaget 
med en annen favoritt. 

Helge inne på flygeslaget, der alt er tipp-topp. Varmekabler i gulvet. Alltid tørt og 
rent, sunne duer og musikk står på døgnet rundt. 
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På internett kom jeg over et 
intervju med Jan Grondelaers som 
jeg syntes var interessant. Jeg har 
oversatt teksten til norsk. Den 
gamle mesterens svar er verdt å 
tenke over. Finner du lignende 
tekster på internett, send den 
gjerne til redaktøren, men husk at 
den virkelige jobben ligger ikke i å 
videresende internett-tekster, men 
å oversette teksten. Send derfor 
helst ferdig oversatte tekster.  
 
Tekst fritt oversatt av Lars 
Corneliussen 
 
Litt om Jan Grondelaers 
Født I 1920, og arbeidet som 
handelsmann. Han begynte med 
brevduer allerede som 8-åring, men 
begynte for alvor med brevduesport 
etter avtjent militærtjeneste i 1953. 
Skaffet seg i 1954 og 1956 brevduer 
fra de beste slagene i sitt distrikt. 
Senere krysset Grondelaers inn duer 
fra Brødrene Janssen, Van Hee, 
Raymon Cobut og Hofkens. Jan 
Grondelaers lever ikke lenger. 
 
Intervjuet 
Spørsmål: Liker du å introdusere 
nye brevduer på ditt slag? 
Svaret fra Jan Grondelaers: 
Absolutt! Jeg vil ha ferskt blod hvert 
år. Det gir ikke alltid suksess, og hvis 
det nyintroduserte blodet ikke svarer 
til forventningene kvitter jeg meg med 
disse duene. Min siste introduksjon på 
slaget er duer fra Staf Van Reet. 
Disse duene vant 30 kortslipp. Van 
Reet-duene er en krysning mellom 
duer fra Jansen, Fabry og Hermans. 
Van Reet hadde en helsøster av 
Janssens superdue ”Merckx”, og etter 
denne hua, skaffet jeg meg to unger. 
På dette tidspunktet hadde jeg 
allerede skaffet meg duer fra Hofkens 
som virkelig ga fantastiske resultater. 
Disse duene er fantastiske på 
mellomdistanse, og jeg er alltid på 
utkikk etter duer fra duemenn som 
gjør det bra på de korte distansene. 
 
Spørsmål: Hvor mye vekt legger du 
på teorier om tegn i duens øyne 
eller teorier knyttet til duens ving?  
Svaret fra Jan Grondelaers: Om det 
er tilfeldig eller ikke, men hos mine 
beste duer finner jeg alle mulige slags 
øyenfarger. Øyefarger tror jeg ikke 
har så stor betydning. Når jeg parrer 
opp duene sjekker jeg om duenes 
øynene sitter på riktig plass på hodet, 
og at alt ser symmetrisk og fint ut. 
Ellers sjekker jeg om øyet er sunt og 
fri for skader eller sykdomstegn.  

Duene som er i form har øyne som 
skinner som en perle, uansett farge 
og øyetegn. Når det gjelder vingene 
liker jeg duer som har vinger der de 
tre ytterste slagfjærene har noenlunde 
lik lengde, og at de har en avrunding 
som minner om avrunding på tuppen 
av en smørkniv. Men først og fremst 
insisterer jeg på at duene skal ha en 
fløyelsmyk fjærdrakt. Det er ikke en 
tilfeldighet at alle mine duer har en 
bløt fjærdrakt. Jeg har bevisst valgt å 
avle på dette. Duer som har en hard 
fjærdrakt vil aldri bli noe særlig til 
kappflyger. 
 
Spørsmål: Hvordan er dine 
vinnerduer avlet? 
Svaret fra Jan Grondelaers: 
Vinnerduene er stort sett et produkt 
av en krysning av mine egne duer og 
nyintroduserte duer. Jeg er ikke imot 
linjeavl, men jeg bruker linjeavlede 
duer først og fremst til å settes i par 
med nyanskaffete duer. Det er viktig 
at de nyanskaffete duene er fra et 
sterkt dueslag. 
 
Spørsmål: Hvor ofte gjøres slaget 
rent, og desinfiseres slaget? 
Svaret fra Jan Grondelaers: Slaget 
gjøres rent to ganger daglig. Til å  
gjøre denne jobben har jeg en 

slagpasser. På slutten av sesongen  
vaskes slaget med vanlig vann, og 
slaget får tid til å tørke oredentlig, før 
det settes inn med blekemiddel. Til å 
gjøre dette får jeg også hjelp fra min 
svigersønn og min kone. 
 
Spørsmål: Hva er ditt syn på bruk 
av medisiner? 
Svaret fra Jan Grondelaers: Hvert år 
kommer det duefolk på besøk til meg 
som fremstår som noen skikkelig 
smartinger. De forteller meg om alle 
mulige slags medisiner som jeg aldri 
har hørt om. Mitt syn på medisiner til 
duene er følgende: Hvis jeg tror det er 
noe galt med en due tar jeg den med 
til en veterinær som har greie på 
brevduer. Det rådet han gir meg, 
følger jeg til punkt og prikke. Ikke noe 
mer hokuspokus enn det. 
 
Spørsmål: Hva er ditt tips til 
nybegynnere? 
Svaret fra Jan Grondelaers: Jeg spør 
alltid nybegynnere: Leser du et 
brevduemagasin eller annen 
brevduelitteratur? Hvis svaret er 
negativt vil mine råd også være til 
dårlig nytte. En brevduemann må 
alltid holde seg oppdatert på 
brevduesporten gjennom å lese det 
han eller hun kan komme over. 

Et intervju med Jan Grondelaers – en gammel belgisk mester 
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Brevduesport 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne: 
 
Brevduens ringnummer: 
Belgia-75-5254072 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Blå 
 
Brevduens kallenavn: 
”De Orleans II” 
 
Brevduens oppdretter: 
Jan Grondelaers 
 
De Orleans hadde drøssevis av topp-
plasseringer på korte distanser og 
toppet sin kappflygningssesong i 
1978, som treåring, med å vinne 
Orleans mot 20 600 duer. Med dette 
videreførte han sin brors (Orleans I) 
resultat fra samme slippstasjon. 
Orleans-duene til Jan Grondelaers var 
et krysningprodukt mellomhans egne 
duer, og duer fra Hofkens. Orleans II 
vant det raske mellomdistanseslippet 
mot 20 000 duer med et forsprang på 
tre minutter. Til høyre ser vi Jan 
Grondelaers smiler etter duenes 
hjemkomst. 
 
 

Brevduesport 

presenterer en  

internasjonal 

brevduestjerne: 
 
Brevduens ringnummer: 
Belgia-75-5239278 
Brevduens kjønn: 
Hann 
Brevduens farge: 
Ternet 
Brevduens kallenavn: 
”Ievrige” 
 
Brevduens oppdretter: 
Brødrene Herbots 
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for brevduesport
v/ Torleif Asheim

Østre Helleveien 43
4318 Sandnes

Flere dueholdere 
har hatt suksess 
med duer fra 
Grondelaers. Her 
en due fra 
Lambrechts som 
kommer direkte fra 
Jan Grondelaers. 

Denne hannen fløy i løpet av 5 
sesonger 19500 premie- 
kilometer for sine eiere, 
brødrene Herbots. Han fløy 96 
premier hvor han var blant de 
4% beste. På 64 av sine 
premier var han blant de 10 % 
beste. Han vant 9 førstepremier, 
og ble beste essdue i 1976, 
1977, 1978 og 1979. I 1978 ble 
han vinner av en kappflygning 
der første premien var en bil. I 
stammen til denne duen ligger 
det duer fra Van Hee og 
Desmet-Lippens. Denne hannen 
betraktes som stamfaren på 
slaget til Herbots. 

En av brødrene Herbots med sine 
to sønner. Bildet er fra 2008. 


