
Organ for Norges Brevdueforbund
Årgang 96 – nummer 6 – oktober / november 2009

Fra innholdet :

• Faste spalter

• En flott 

sommeropplevelse

• Velkommen til 

Stavanger!

• Slipprapport 2009 

fra gruppe 1

• Gösta Johansson 

& Dan Sten, SBF

• Utstilling av 

gruppevinnere i 

gruppe 7

• Tanker om 

flygninger over hav

• NBF – referat fra 

formannsmøtet.

• Pol Bostyn –

Benoni

Forsidebildet: 

Tidenes kjente eldste brevdue, ”Der Kaiser”, ble 32 år: 
Her i et eksklusivt fargefoto fra 1947, hvor han er 
avbildet sammen med sin 30 år yngre datter, ”Lady”, og 
slagpasser Alvin Schwrijbka, ved Fort Monmouth, New 
Jersey. Originalfotoet eies av Helge A. Fjelltun i Bergen.
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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 89: Forside 
Side 90: Formalia 
Side 91: Gratulasjoner 

Redaktørens spalte 
  Presidentens spalte  
Side 92:  En flott sommeropplevelse 
Side 93:  NBF – referat formannsmøte 
Side 94: Velkommen til Stavanger 
Side 95: Slipprapport gruppe 1 
Side 96: Slipprapport gruppe 1 
Side 97: Slipprapport gruppe 1 
Side 98: Gösta Johansson& Dan Sten 
Side 99: Gösta Johansson& Dan Sten 
Side 100: Tanker om flygning over hav 
Side 101: Gruppevinnerutstilling i gr. 7 
Side 102: NBF – referat formannsmøte 
Side 103: NBF – referat formannsmøte 
Side 104: Benoni 
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Jubilanter i NBF! 
Vi gratulerer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 år 
Jan Holsen, Nordhordl. BK Syd, 29. desember 
 

65 år 
Terje Hordnes, Rapid BF, 25. november 
 
 

60 år 
Petter Bryng, Tønsberg BK, 19. desember 
Kjell Bynes, Rapid BF, 20. desember 
Ragnvald Blom, Larvik og Telemark BF, 27. desember 
 

50 år 
Frank Davanger, BF Norden, 15. desember 

Arve Sunnset, Trondheim BK, 20. desember. 

 
40 år 
Torkel Johannessen, Trønder BK , 24. desember 
Geir Erling Birkeland, Arendal & Grimst. BF, 27. desember 
 

 
 

Presidentens spalte 
Jeg er akkurat kommet hjem fra  
årets formannsmøte. Igjen var  
dette et svært interessant møte  
med mange viktige saker for  
forbundet som ble lagt frem og  
belyst. Foruten å få spennende  
samtaler omkring de innmeldte  
saker og NBFs utfordringer, så  
var det en fin sosial ramme rundt  
det hele. For styret var det  
spennende å teste responsen fra  
representantene på våre saker  
som var nedfelt i forslaget til  
budsjett til neste år. Det var  
hyggelig for oss å registrere en  
positiv tilbakemelding på vårt forslag til en realistisk budsjett og til 
en sunn økonomi i forbundet, samt vår nye satsing på såkalte 
lokale medlemsfremmende aktiviteter. Dette er noe vår PR-leder 
kommer til å belyse spesielt i en egen artikkel. Apropos artikler, 
så registrerte jeg at det i forrige nummer stort sett var artikler 
skrevet av vår redaktør. Nå ble jo det nummeret et riktig godt 
nummer, blant annet en fin profilering av Stavanger og Omegn 
Brevdueforening. Hyggelig å registrere en entusiasme som vi 
opplever fra den kanten, i en periode hvor vi har betydelige 
utfordringer i sporten. Men tilbake til artikler, her bør vi skjerpe 
oss noen og enhver. Hva med at nettopp du tar oppfordringen og 
sender noen ord til tidsskriftet? Det kan selvsagt godt være om 
den lokale mester i forening og gruppe, like  mye som det kan 
være en artikkel om et av de mange andre dueslag i forening. 
Det er nemlig slik at det er mange flotte dueslag med gode 
vinnerduer utover det slaget som tar den lokale mestertittelen. 
 
Ute i slaget mitt begynner den nye fjærdrakten å falle på plass, 
og det er riktig fornøyelig å tilbringe tid med å gå igjennom årets 
ungduer. Mange av disse har utviklet seg meget positivt siden 
den perioden hvor de gikk inn i felling, og nye "godbiter" dukker 
frem.  
 
Neste helg drar jeg på en lang weekend sammen med noe over 
20 av våre medlemmer til det nærmeste en brevduefut kommer 
"shopping", nemlig duemessen i Kassel. Denne avholdes hvert år 
første helg i november, og samler ca. 40 000 dueentusiaster på 2 
dager. Messen innholder foruten gode duer som står utstilt for 
salg (og auksjoner), rekvisita, fôr, fôrtilskudd, medisiner, blader, 
magasiner, filmer, bøker, prydgjenstander, premier, klær, 
dueslag, dueduppedingser mm. For en brevdueentusiast er det 
en opplevelse...hvert år. Og rammen rundt er fantastisk, hvor vi 
samles om kveldene og dyrker den sosiale siden av vår hobby. 
Den sosiale siden av vår hobby er kanskje den viktigste siden av 
vår hobby? Selv i tøffe tider og med motgang på slipp, ja så er 
den sosiale siden der hele tiden. Derfor er denne siden av vår 
hobby viktig å dyrke og å ta vare på. Selv prøver jeg å dyrke 
denne via deltagelse på diverse arrangement som Kassel-tur, og 
på deltagelse i diverse OLR (OneLoftRace), også vårt lokale 
Larvik OLR som et eksempel. Jeg vet at ildsjelene i Larvik ønsker 
en god deltagelse også til neste år, så herved er du tipset. Den 
første norske sosiale happeningen som venter nå, foruten de 
lokale arrangementer, er representantskapsmøtet og 
landsutstillingen i Stavanger siste helg i januar måned.Vi fikk 
presentert Stavanger og Omegn Brevdueforenings opplegg for 
dette arrangementet på formannsmøtet, og det hele virket meget 
gjennomtenkt og spennende. Alt fra foredrag og auksjon på 
fredagskvelden, til selve representantskapsmøtet, festen og 
landsutstillingen. Ja, jeg tror på en riktig "høydare" i Stavanger, 
og håper å se så mange av dere som mulig der!  
 
Frode Brakstad, president. 

Redaktørens spalte 
Det er forskjell på folk, og det må man  
akseptere, og leve med. Det gjelder  
nok også for oss med interesse for  
brevduer og brevduesport. Som  
Gösta Johansson, forbundstyrer i  
Sverige, riktig påpeker har pengenes  
makt også gjort inntog i dyrkingen av  
vår hobby. Det er ikke lenger slik at  
talent alene fører til suksess på  
resultatlistene. Både internasjonalt og 
nasjonalt brukes stadig mer penger  
på kjøp av dyrere duer, dyrere fôr, dyrere tilskudd og 
dyrere medisiner for å oppnå de beste resultat. Det kan 
nesten virke som om folk har mer penger å bruke nå enn 
tidligere på sin hobby. I tillegg til penger, har folk kanskje 
fått mer tid til å dyrke hobbyen sin. Har du dårlig råd, liten 
tid, eller velger å ikke bruke all din tid på brevduesporten, 
ja da kan det være vanskelig å hevde seg i toppen av 
premielista i brevduesporten. Forskjell på folk er det, og 
det må vi visst leve med. Er det hobbyen vår som betaler 
prisen for det?  
Lars Corneliussen, redaktør. 
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For sesongen 2009 gjorde Askøy 
Brevdueklubb med Gjert Hole og 
Kristian Henriksen i spissen det 
klart at de ville teste ut treninger fra 
havet og fra Shetland. 
Undertegnede, Gjert med flere 
gjennomførte i 2005 et lignende 
eksperiment fra vest med meget 
gode resultater ut til 200 km. 
Årsaken til at dette ikke ble 
videreført etter 2005-sesongen var 
knyttet opp til at det var krevende å 
arrangere transporten fra treninger 
vest i havet. 
 
Tekst: Svein Arne Rosendahl 
Foto: Svein Arne Rosendahl 
 
For at Askøy skulle kunne 
gjennomføre dette, har Gjert kjøpt en 
42-fots havseiler til formålet. Båten er 
12 tonn og 13 meter lang. 
Det er en solid havseiler 
som er beregnet for å seile 
på de sju hav. Båten har i 
mange år seilt som turistbåt i 
Karibien. Kristian har laget 
12 spesialbygde duekurver i 
aluminium som er montert 
på akterdekket. Duene står 
åpent til for å få rikelig med 
frisk luft. I tillegg er det 
opplegg for å dekke til 
korgene dersom det skulle 
vise seg nødvendig. På 
treningene har det hittil ikke 
vært behov for det. 
Værmeldingstjenestene man 
har nå er meget gode, og 
det nyter vi godt av. Alle 
treningene blir arrangert 
basert på stabilt gode 
værmeldinger, ikke bare for 
duene sin del men og for at 
mannskapet skal ha en 
komfortabel transport. 
 

Turen 
Da tilbudet kom om å være mannskap 
på trening fra 115 km vest (Oseberg) 
var det en enkel beslutning å pakke 
sekken og å stille på Solsvik kai. Jeg 
ble lovet silkeføre i Nordsjøen, og det 
ble det. Før avreise ble duene 
plassert i korgene og tilbudt vann. 
Undertegnede og Gjert Hole reiste fra 
Solsvik kai lørdag 27/6 kl 2100 med 
144 duer. På turen utover var det fin 
nordlig seilvind på 5-8 m/s, og med 
det gjør båten lett 6-8 knop. I nord var 
det en fantastisk fin solnedgang, selv 
midt på natten var det et flott rødt 
lysskjær i nord. Autopiloten sørger for 
å holde båten på kurs så mannskapet 
kan slappe av. De siste 20 km til  

 
 
oppslippstedet løyet vinden så mye at 
motoren måtte i arbeid. Kl 0645 
ankom vi oppslippstedet og da var vi 
bare noen få nautiske mil til 
Osebergplattformene, så da kan 
interesserte finne ut hvor på kartet vi  
har vært. Duene fikk påfyll med vann, 
og det var bare til å nyte at det 100 
km fra land var helt blikkstille på 
sjøen! Se bildet! Oppslippet var 
planlagt til kl 0800. Dødtiden benyttet 
undertegnede til å prøve 
dypvannsfiske etter den lokale 
storfisken, men storfisken uteble 
denne gangen. 
 

Oppslippet 
Været på oppslippsstedet var 
vindstille, ca 20 grader og 0-1 meter 
bølger, det var ørlite dis i horisonten 

men god sikt langs hele slipperuten. 
Jeg vil anta sikten langs hele ruten til 
å være 30-40 km. Duene ble sluppet 
kl 0800 og etter få sekunder var 
samtlige duer i luften og på vei øst-
nordøst. Vi fulgte dem i kikkerten til de 
i løpet av få minutter var så langt 
borte at det ikke var mulig å følge 
dem lengre. Her fikk Gjert bange 
anelser om at dette skulle komme til å 
bli en tøff trening fordi duene gikk mot 
nordøst, ikke mot øst som de har gjort 
ved de 5 foregående treningene. 
Disse treningene, som var med 
avstander fra på 40 – 65 km, hadde 
samtlige duer tatt veien direkte mot 
øst retning land med, og da med gode  

 
 
hjemkomster og med høye 
hastigheter. De fleste medlemmene 
hadde på disse treningene opplevd å 
få mange duer hjem samtidig. På 
denne treningen skulle en kunne 
forvente duer fra ca. 1200 m/min, (1 
time og 40 minutt) men det ble kun 
rapportert om to duer på under 3 timer 
men så begynte det å komme godt 
med duer jevnt. I løpet av kvelden var 
hjemkomsten tett på 60 %. Vi kunne 
puste lettet ut etter å ha gjennomført 
vår første 100 km havflyging i 2009. 
 

Forhold 
Vi visste på forhånd at det var spesielt 
høy UV-indeks meldt for denne 
helgen (6+).  I tillegg til UV-stålingen 
var det meget varmt på Vestlandet. I 
Bergen og over land var det 28 grader 

og trykkende. Ute i havet var det flotte 
20 grader altså flotte flygeforhold. 
Sommerstid er det jevnt mellom 12 og 
20 grader i luften over Nordsjøen som 
gir fine forhold å fly under for duene. 
Jeg vil tilslutt takke Gjert for en 
spennende tur og vil berømme alle 
som er med på disse treningene og 
bidrar med å finne ut om havet 
vestover er en farbar vei for dueslipp 
til Bergen og omegn. Takk for at jeg 
fikk kombinere en fin 
sommeropplevelse med duetrening 
og beste lykkeønskninger til 
havflygerne i fortsettelsen, med hilsen 
fra Svein Arne Rosendahl, for tiden 
passivt medlem. 

En flott sommeropplevelse på havet 
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Formannsmøte 24-25 oktober 2009 
på Rica Park Hotel Sandefjord   
Møtet startet lørdag 24 oktober 2008 
kl 10. 00 med følgende deltagere: 
Gr.2 : Jan Magnussen og Steinar 
Thowsen. Gr.3: Terje Hjelmås og 
Steinar Berntsen. Gr.5. Ragnar 
Lyssand. Gr.6. Stein Thorsen                 
Gr.7.  Roger Olsen og Jan Johansen. 
Gr.8: Ingvar Kluge. Gr.16: Øystein 
Knive og Kjell Røed. Fra Stavanger 
og Omegn Brevdueklubb (direkte 
tilsluttet.) møtte Rolf Helge Aspen og 
Helge Seldal. Redaktør Lars 
Corneliussen. Fra styret møtte, Frode 
Brakstad, Per-Kristian Hansen,  Jonny 
H. Olsen og Ragnar Lyssand. NBFs 
Dommerklubb hadde sendt inn 
rapport som ble utdelt under punkt 6 
på Dagsorden. Møtet ble ledet av 
President Frode Brakstad.  
 
1. President Frode Brakstad åpnet 
møtet, ønsket velkommen og 
redegjorde for styrets arbeid så langt i 
2009. Styret hadde avholdt flere 
møter på SKYPE (datatelefoni)  for å 
spare reiseutgifter. Samarbeidet i 
styret hadde fungert bra og sammen 
hadde styret løst store utfordringer på 
en konstruktiv måte. Styrets 
medlemmer fremla statusrapport 
under sine ansvarsområder.  
PR-leder Jonny H. Olsen gikk 
gjennom erfaringene med WEB-siden 
og savnet svar  på tilbudet om at hver 
gruppe kunne få sin egen side. I dag 
var det bare 3 grupper som benyttet 
tilbudet fullt ut. Resultatservicen med 
innlevering fra gruppene var bedre 
enn tidligere år. Styret i NBF hadde 
vedtatt å opprette medlemskontakt i 
hver gruppe. Dette som et resultat av 
diskusjon på Formannsmøte 2008 og 
vedtak på representantskapsmøte 
2009 etter forslag fra gr.1. PR-leder 
Jonny Olsen og styremedlem Ragnar 
Lyssand utarbeidet plan for dette og 
sendte gruppene invitasjon til 
utnevnelse av ”Medlemskontakt” i 
hver  gruppe/forening. Manglende 
svar fra gruppene var en nedslående 
erfaring. PR-leder viste til mange 
konkrete tiltak i PR for 
brevduesporten både lokalt og 
gjennom WEB-siden.  
Styremedlem Ragnar Lyssand 
redegjorde for samarbeidet med 
Jonny om medlemskontakten og sine 
oppgaver som materialforvalter og 
styremedlem med oppgaver for 
avlastning av de andre i styret. 
Kasserer Torleif Asheim ville 
komme tilbake til konkrete saker 
under foreløpig regnskap 2009 og  

 
 
 
budsjett 2010 med forslag kontingent 
og ringpriser.  
Sekretær Per-Kristian Hansen 
redegjorde for sitt arbeid som 
sekretær i 2009 og  karakteriserte 
arbeidet som strevsomt, med mange 
nye problemstillinger for NBFs styre i 
gruppene, som styret har prøvd å løse 
på beste måte i sine styremøter. Store 
utfordringer også i saker fra SBU, FCI 
og VM i Frakrike. Representantskaps-
møte ga NBF-styret mange 
utfordringer (se referat styremøte 
Bergen 15.03.09). I en vanskelig 
slippsesong ble det fra gruppene 
meldt om utsettelser og endringer på 
slippeplaner, og derav flere 
dispensasjonssøknader som ble 
behandlet av styret per e-post. Etter 
lanseringen av NBFs oppmålings-
program fikk gruppene i oppdrag å 
innrapportere hvert aktivt slags 
posisjoner og avstander som ga 
gruppenes gjennomsnittavstander til 
bruk i beregningen av NBFs essduer. 
Et stort innsamlingsarbeid og 
merarbeid i gruppene som ga 
endringer i anmeldelser til kl.14 
Essduer. I innberetningene til NBFs 
premiering oppsto mange problemer i 
flere klasser i NBFs premiering. Dels 
fordi Knives anvisninger i 
utreningsprogrammet ikke ble fulgt og 
at det var flere nye utregnere i 
gruppene. Kontroll og nye 
innberetninger fra gruppene har tatt 
tid og ble ikke ferdig til 
Formannsmøte. Det ble meddelt til 
gruppenes representanter at  så fort 
den siste innberetningen kom ville 
premieresultatene bli sendt til 
gruppene med en kort frist til rettelser 
tilbake til sekretær. På vegne av styret 
i NBF er gruppenes interesser godt 
ivaretatt i løpet av året og det har vært 
en god tone mellom gruppene og NBF 
i løpet av året, mente NBFs sekretær.   
Etter dette var det en rask runde rundt 
”bordet” med kort status i ”duerikets 
tilstand” i gruppene. 
Møteleder anmodet Lars 
Corneliussen å redegjøre for 
slippsesongen i gr.1 når gr.1 ikke 
hadde hatt anledning til å sende 
representant til møtet. Lars meldte at 
gruppe 1 hadde startet med tre korte 
flygninger sørover i Sverige, og dette 
og de første slippene fra Hjørring og 
Skanderborg i Danmark ga noenlunde 
gode resultater og hjemkomster. 
Padborg/Hjørring den 27 juni ble et 
tøft slipp. Ungdueslippene sørover til 
Sverige ga gode resultater. 
Gruppe 7 v/Roger Olsen meldte om 
problemfylte treningsslipp med  

 
 
 
spredte hjemkomster. Premieslippene 
langs vestkysten av Sverige til og 
med 400 km var gode slipp. Hamburg 
og Nykøbing den 27. juni ble tøffe 
slipp. Ungdueslippene fra nord var 
meget gode. 
Gruppe 2 v/Steinar Thowsen meldte 
at de hadde startet fra nord Brandbu 
og Dokka og sørfra fra Hjørring med 
gode slipp. Slipp i østavind gir duene 
problemer slik som fra Padborg / 
Hjørring den 27 juni. Ungdueslippene 
nordfra gikk meget bra for de fleste. 
Her var det transportsamarbeid med 
gruppe16.  
Gruppe 16 v/Øystein Knive startet 
med to 100-km slipp fra Ejgdesjøen, 
øst for Strømstad i Sverige. Det første 
slippet gikk dårlig, og det andre gikk 
enda dårligere. Stort sett bra fra 
slippene i Danmark bortsett fra 
Padborg / Hjørring den 27 juni. 
Ungdueslippene nordfra i 
samtransport med gruppe 2 gikk bra.  
Gruppe 3 v/Terje Hjelmås meldte 
også om store problemer for dueslipp 
ved vind fra øst. Når duene kom inn 
over Sørlandet langt mot vest og 
måtte fly gjennom områder som 
hadde stor rovfugltetthet var 
problemene større enn normalt. 
Gruppe 3 hadde ingen ungdueslipp. 
Gr.6. v/Stein Thorsen meldte om 
svært vanskelige slipp for voksne 
duer, men enkelte slag hadde gode 
resultater og hevdet seg godt i 
nasjonale mesterskap på korte 
avstander. Kun slipp under 100 km for 
ungduer gikk bra og som gir mange 
ettåringer for neste sesong. Askøy og 
Nordhordland ønsker å fly fra vest og 
søker om å bli egen gruppe for 2010.    
Stavanger og omegn Brevdueklubb 
har kun hatt treningsslipp fra Kvitsøy 
som gir et godt grunnlag for neste år 
hvor de ønsker å samarbeide med 
gr.3s og transportere til slipp fra 
stasjoner i Danmark. Søker om å bli 
egen gruppe i stedet for direkte 
tilsluttet som i dag.  
Gr.8 v/Torleif Asheim hadde også en 
tøff sesong og måtte avlyse slipp over 
400 km. Gode enkeltresultater og 
poengmessig godt fra Stadt 1 og 
Stadt 2 (400 km) som ga gode 
resultater om NBFs premier også i 
2009. Ungdueslippene ga variable 
resultater fra ett slag til et annet. 
 
(Referatet fortsetter på side …) 
 

 
 
 
 

Referat fra formannsmøtet i NBF  
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Velkommen til Stavanger og Norges Brevdueforbunds årsfest 2010 
fredag 29. januar til søndag 31.januar 

Program  
for NBF’s årsmøte, årsfest, 
utstilling med mer:  
 
Fredag 30. januar: 
15.00-20.00: Innlevering av duer 
til utstilling  Quality Airport Hotell 
Foredrag kl 19.30 
21.00: Auksjon av brevduer i 
hotellets 1. etasje. 
 
Lørdag 30. januar 
06.00 - 10.00: Frokost på hotellet  
09.00: Bedømmelse av brevduer 
starter. 
10.00 –11.00: NBF premieutdeling 
11.00–13.00: NBF årsmøte, del 1  
11.30: Buss til regionen for eget 
ledsagerprogram. 
13.00: Lunsj på hotellet  
19.30: NBF’s årsfest  
  
Søndag 31.januar 
07.30: Frokost på hotellet  
10.30: Utstillingslokalene åpner 
13.00: Premieutdeling NBFs’ 
landsutstilling  
15.00: Utstillingslokalene 
stenger                                          
  
SOB  tar forbehold om endring av 
program og tidspunkter 
 

Priser       
Overnatting: 
Dobbeltrom pr.pers lørdag – 
søndag: kr.880,- 
Inkludert festmiddag + frokost 
søndag 
 
Dobbeltrom pr.pers lørdag – 
søndag kr.1190,- 
Inkludert lunch lørdag + 
festmiddag + frokost søndag 
 
Dobbeltrom pr.pers fredag – 
søndag kr. 1525,- 
Inkludert dagens + frokost + 
festmiddag + frokost 
 
Dobbeltrom pr.pers fredag – 
søndag kr. 1795,- 
Inkludert dagens fredag kveld+ 
frokost lørdag + lunch lørdag + 
festmiddag + frokost søndag 
 
Tillegg for enkeltrom 
Kr. 250,- pr.pers 
 
Øvrige priser 
Festmiddag for ikke boende 
deltagere lørdag (3-retter , 
inklusive middag servert 2 ganger, 
i eget lokal på runde bord)  
kr. 590,- 
 
Det vil bli dans til levende 
musikk på lørdagskvelden 
 
Forbehold om endringer i prisene. 
 

Aktiviteter: 
Det vil bli arrangert en tur for 
damene / andre som ikke er med 
på NBFs årsmøte program og pris 
for dette er ikke klart pr. dags 
dato. 
 

Utstilling:  
Vi satser på klasse 2-3-4-5- og 
åpen klasse  
 

Påmelding og 
betaling: 

Bindende påmelding innen 
15. desember  2009: 
 
Overnatting, årsfest alle 
måltider på hotellet:   
Påmelding til: 
- Helge Seldal 
Telefon: 97637358 
e-post: helgese2@start.no 
eller 
- Rolf Helge Aspen 
Telefon: 90063121  
e-post: raspen@c2i.net 
 
Betaling for overnatting/måltid : 
SOB v/Rolf Helge Aspen 
Kontonummer:05395749333 
 
Påmelding til utstilling:   
Helge Seldal 
Furunesveien 111, 4308 Sandnes 
eller 
Telefon: 97637358 
eller 
e-post: helgese2@start.no 
 
innbetaling til utstilling: 
Stavanger & Omegn 
Brevdueklubb – Helge Seldal 
Kontonummer: 81600630296 

Auksjon: 
Auksjonskatalog vil så snart 
duene er på plass bli lagt ut på vår 
hjemmeside 
www.stavangerbrevdueklubb.no  

Alle oppdateringer om 
arrangementet vil også 
oppdateres på hjemmesiden.  
www.stavangerbrevdueklubb.no 

Hotellet: 
Quality hotel Stavanger Aiport 
Sømmeveien 1 
4050 Sola 
Tlf: 51942000 
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Tekst: Marianne Walente 
Foto: Snorre Lindberg & Lars 
Corneliussen 
 
Kornsjø 100 km 23.05.09  
I tet, på 971,51 mpm, kommer 06-
666U til Snorre og Marianne. Hun er 
etter ”Willy,” ren Huskyens Van Riel 
og helbror til 96-930 som fikk 
2.premie på 1000 km og var årets 
esshunn i NBF i 1998. Moren er 
”Kiekebelthua” ren Kiekebelt avlet av 
Ulrik Lejre Larsen Dansk Mester 
2008. Hun er tett linjeavlet på 
Kiekebelts stamduer ”De 378” og 
”Bonte Leusink.” Like etter kommer 
det ytterligere 5 duer, 2 til Jan 
Lindberg og 3 til Snorre og Marianne. 
Andrepremien gikk til 05-17478A 
”Manijack,” han er etter ”Al-Kaida” 
som var en god flyvedue med mange 
premier, han var renavlet på to duer 
fra Brian Kaid (Janssen/ Staf Van 
Reet). Moren var Lindberg/ 
Busschaert og redesøster til gode 02-
15779, 1.pr 250 km, 2.pr 450 km m.m. 
Tredjepremien gikk til 06-663U, en 
hunn, til Snorre og Marianne. Hun er 
etter ”Blåfanten,” som tok over 
oppgaven etter Lindbergs gamle 
stampar som produserte mange 
toppduer, han er selv barnebarn av 
det gamle stamparet og har blant 
annet avlet 1.premievinnere med 12 
forskjellige hunner. Moren ”Rosie” en 
hunn fra Steinar Thowsen som på 
farssiden var barnebarn av 
nasjonalvinner fra Ørnskjøldsvik i ’92. 
Moren har 1. og 3.premie fra Byske. 
Ellers ble dette en fin premieliste hvor 
alle medlemmene fikk due innenfor 33 
prosenten. 

 
 
Lyskekil 200 km 30.05.09 
Dette ble et relativt hurtig slipp hvor 
premielista var fylt opp før det hadde 
gått 14 minutter. På 1239,15 mpm ble 
første due stemplet hos Snorre og 
Marianne, 06-1079U er etter ”Fast 
Eddie” en ren Busschaert, han var 2 x 
årets hann i gruppe 1 og helbror til 91-
358 som hadde 1. Nasjonal fra 
Padborg, faren hadde 1.premie mot  

 
 
3000 duer. Moren ”Janssenhua” er 
ren Janssen fra Gbr. Pouw, faren er 
”Nasser” som har 1.premie fra Meer  
mot 32.950 duer. På morssiden er 
hun blant annet barnebarn av ”De  
019” som var nr 5 til årets esshunn i 
Holland i 2003. Like etter ble 07-574U 
stemplet hos Jan Lindberg, faren er 
barnebarn av 2 x seksjonsvinner fra 
Neumeinster 1995 og 1996, farmor er 
helsøster til 1.pr 200 km og 2.pr 650 
km. Moren er ”Hamburghua” som har 
blant annet 1.premie Hamburg og 
2.premie Byske. Hun er etter en 
Houben hann som er sønn av Ingolf 
Laursens super par, parret med en 
Delbar hunn fra Ali Farshidjam. ”574” 
er redesøster til årets hunn i gruppe 1 
i 2008. Tredjepremien gikk til Tom og 
Lars Corneliussen med duen 07-
446A, det er en stor svart hann 
krysset mellom en Skofterød (Klak)/ 
Lindberg (Busschaert) x Waaler 
(Super Crack/ Venus)/ W. Nilsen, 
fløyet som enkehann. 

 
 
Ljungskile 200 km 06.06.09 
Nok en gang et relativt hurtig slipp 
hvor vinner dua noterte 1303,10mpm, 
og premielista ble ferdig stemplet på 
under 18 minutter.  Denne gangen 
gikk første og andre premien til Kjell 
Ellefsen med duene 08-157U og 07-
81U som er helsøsken! Begge 
foreldrene er fra Steinar Thowsen. 
Faren 06-1791 er sønn av en av 
Steinars beste duer, 99-7894A, nr. 1, 
2 og 3 til årets hann i NBF og vinner 
av landsutstillingen. Stamme: Fabry, 
Janssen, Pilgård, Matterne og 
Vermote. Moren, 05-0682 kom til Kjell 
som tilflyger i 2005 og er av samme 
avstamming som 1791, bortsett fra at 
det er krysset inn nytt blod med 
hannen Hol 00-2064337 fra 
Schroevers. På delt andrepremie fikk 
Snorre og Marianne 06-664A ”Mad 
Max,” en hann etter ”Blåfanten” og 
”Rosie.” Han er redebror til 06-663U 
som tok 3.premie på Kornsjø.  
 
Hjørring 300 km 13.06.09 
Igjen noterte vi et slipp med hastighet 
på over 1000 mpm. 05-17518U ble 
stemplet på 1034,72 mpm hos Snorre  

 
 
og Marianne. Hennes far er etter 
”Willy” (HVR) og 99-hua en Jan 
Aarden fra Louella Pigeon World,  
dobbelt barnebarn av ”De Schlangen 
Barcelona” 1.premie Dutch Nasjonal 
Barcelona 6.812 duer, 4.internasjonal 
Barcelona 28.128 duer, parret med en 
datter av ”De Barcelona” 1.premie 
Dutch Nasjonal Barcelona, 4.premie 
internasjonal Barcelona. Mor er 
”Jernhua”, hun er datter av 
”Blåfanten” og en ren Busschaert 
hunn som blant annet var barnebarn 
av ”Champion Parkside Superman,” 2 
x 1.premie og 2 x 2.premie ”Open 
Federation,”  + mange flere 
Championer som beste – og 
oldeforeldre. 00:04 etter første 
stemplede due, noterte Kjell Ellefsen 
07-87U etter 04-17270 som har 
gammelt van Riel/ Delbar blod i 
årene. Moren, Dan 055-96-1229, er 
en datter av Dan 250-93-255, 
storflygeren til Henning Jørgensen, 
som ble seksjonsvinner 9 ganger. 
Deretter kom nok en due til Snorre og 
Marianne, 07-947U, som er en 
Janssen/ Lindberg, avstamming er 
nærmere forklart på Hjørring 
27.06.09. Premielista ble 
ferdigstemplet på 31 minutter. 

 
 
Skanderborg 450 km 20.06.09  
I tet kom det denne gangen et 
trekløver til Lindberg, første – og 
andrepremien gikk til Snorre og 
Marianne, først var 07-607A 
”Svarten,” etter ”Aragorn” 
(e.”Blåfanten”) 3 x 1.premie og årets 
hann i gruppe 1 2003 og 
”Corbetthua,” ren Busschaert fra 
Louella Pigeon World. Andrepremien 
tok 06-686A ”Online,” en hann etter 
”Broken Wing” en sønn av ”Blåfanten” 
i par med ”944”Houben stamhua til 
Kjell Pretorius. Moren er ”Danskehua” 
en ren Houben hunn via Ingolf 
Laursen, barnebarn av hans 
stamhunn og linjeavlet på hennes 
foreldre. Tredjepremien gikk til 07-
641U, (fortsetter på neste side) 

Slipprapport gruppe 1 – sesongen 2009 
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”Corbetthua II” og Jan Lindberg. 
Denne hunnen er redesøster til 
”Svarten” som tok førstepremien! 
Deretter gikk det 18 minutter før Tom 
Arne Skofterød fikk stemplet sin første 
due og slik fortsatte det utover.  
Premielista ble stemplet på 05.02 
timer. 

 
 
Hjørring 300 km 27.06.09 
Tøft slipp denne gangen, vind fra øst 
og sterk varme slår svært negativt ut i 
år som det gjorde også i fjor. 
På 971,91 mpm får Snorre og 
Marianne stemplet første due, som er 
07-947U, etter ”Janssenhannen,” ren 
Janssen fra brødrene Pouw, sønn av 
”Leo” 1.premie Duffel mot 29.882 
duer. Moren til ”947” er ”Moni Maker” 
som har samme far som ”Blåfanten” 
og nesten identisk morslinje. ”947” er 
også redesøster til 07-612A som var 
årets hann i gruppe 1 i fjor. ”947” fikk 
også 3.premie Hjørring 13.06.09. 
Andre due ble stemplet hos Kjell 
Ellefsen 07 – 81U, hun fikk også 
2.premie fra Ljungskile 06.06. 
Foreldrene er fra Steinar Thowsen. 
Faren 06-1791 er sønn av en av 
Steinars beste duer, 99-7894A, nr. 1, 
2 og 3 til årets hann i NBF og vinner 
av landsutstillingen. Stamme: Fabry, 
Janssen, Pilgård, Matterne og 
Vermothe. Moren, 05-0682 kom til 
Kjell som tilflyger i 2005 og er av 
samme avstamming som 1791, 
bortsett fra at det er krysset inn nytt 
blod med hannen Hol 00-2064337 fra 
Schroevers. Tredje due var igjen hos 
Snorre og Marianne. 05-17518U fikk 
1.premie fra Hjørring 13.06.09. 

 
 
 
 

 
Padborg 600 km 27.06.09 
Om Hjørring var tøft, så kan man trygt 
si at det var enda tøffere for duene  
som hadde ytterligere 300 km og fly. 
Duene ble sluppet kl 05:00, første  
stemplede due var kl. 21:55:55. Det 
kom kun hjem 6 duer innenfor 
maksimaltiden. Førstepremien gikk til 
07-604A ”Padborger’n”, en hann etter 
”Stormin Norman” (Busschaert) som 
igjen er sønn av ”Champion Stormin 
Norman” som hadde hele 17 x 
1.premie, 4 x 1.premie combine, 3 x 
1.premie section og 3. 15. Og 20. 
Premie Open N.I.P.A, derbyer med 
over 25.000 duer per slipp, moren 
hans er datter av ”Champion Parkside 
Superman.” Moren til ”Padborger’n” er 
”Jernhua” som også er mor til 05-
17518 (1.premie Hjørring 13.06.09). 
”Padborger’n” er linjeavlet på en av 
tidenes beste duer ”Champion 
Parkside Superman.” Han er også 
helbror til ”Grand Prix” som har 2 x 1. 
premie. Han kom fra nordvest noe 
som kan tyde på at duene har 
kommet over Vestlandet. 
Andrepremien gikk til 07-66A og 
Harald Ellefsen. Faren til denne 
hannen kjøpte Harald på auksjon i Gr. 
1 2006 og han er syltet med topp 
internasjonalt blod: Faren er resultatet 
av at to nasjonalvinnere fra Bordeaux 
er parret sammen, far vant i 1995, 
mens mor vant i 2001. Moren er et 
resultat av en parring der hannen ble  

 
nr 2/5700 åringer fra Tulle 572 km og 
moren er nasjonalvinner fra Limoges 
med 11485 duer. Avstammingen til  
tross så har ikke 07-66 fløyet til topps 
tidligere. Tredje ble 06-666U til Snorre  
og Marianne, som også vant Kornsjø 
23.05.09. Fjerde 07-962A er helbror til 
”604” som vinner slippet. Femte er 07-
627U, far er ”Kiekebelthannen,” 
linjeavlet på Kiekebelts stamhann ”De 
378.”  Mor er ”5635” datter til 
”Blåfanten,” med blant annet 1.premie 
Ørnskjøldsvik. Sistepremien gikk til 
07-71U og Harald Ellefsen, dette er 
en blanding av Leekens, Belgia og 
Deweert fra Poul Stærkær. 
Resultatene kom først etter kryssing 
mot gammel stamme. Liten suksess 
med ”rene par.” Har tidligere som best 
nr 3 fra Hjørring. 
 
Hjørring 300 km 04.07.09 
Etter forrige helgs lave hastigheter var 
det godt og få et slipp på over 1000 
mpm igjen. Vinner gjør Snorre og 
Marianne med 06-686A ”Online” som 
også fikk 2.premie fra Skanderborg. 
Denne hannen har vært 
ekstraordinær og har bare hatt en 
uplassert på alle sine starter. Han har 
også stort sett vært i første flokken 
hver gang og kun blitt slått på 
inngang, dette er hans andre seier og 
også hans siste. Fra og med neste 
sesong blir han og finne i Lindbergs 
avlslag. Andre premien går til 07-50U 
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og Harald Ellefsen. Denne hua ut av 
det gamle Jørgensen blodet og 
Deweert fra Poul Stærkær, dette 
blodet har fløyet godt for Harald i 
mange år. Moren var vinner fra Umeå 
i 2005, mens faren ble nr.6. Tredje 
premien går også til Snorre og 
Marianne med 06-700U, en hunn etter 
”Ali Ben Reddick Fy Fasan,” 
(Janssen/ Delbar fra Ali Farshidjam) 
han har blant annet 9. og 15.premie 
Byske, 8. og 14.premie Ørnskjøldsvik 
og 5.premie Mortenslund. Mor til ”700” 
er redesøster til 05-17518 som vant 
Hjørring 13.06.09. 

 
 
Kornsjø (U)100 km 15.08.08 
På 1215,82 mpm kommer en flokk på 
34 duer til Lindberg og Walente. 
Vinnerduen 09-1092 er en vakker 
rødternet hunn etter ”Goofy” fra Willy 
Nilsen. ”Goofy” har blant annet 
1.premie Umeå, 5. og 8. premie 
Ørnskjøldsvik og 10.premie Byske. 
Moren ”Stinky Pinky” er fra Jarluf 
Lomeland og er datter av selveste 
”Elding-” superavler! (Grondelaers) i 
par med en Meldgård/ Rudi Hendrix 
hunn, blant annet barnebarn av 
”1686.” Andre premien gikk til 09-578 
en hunn etter ”Aragorn,” (også far til 
1.premie Skanderborg) og 
”Denyshua” fra Emiel Denys, hun er 
datter av ”Schone Zwarten” 5. Int. 
Perpignan 1993 mot 18.447 duer, 
moren er helsøster til ”Kleine Tee” 
som fikk 7. Internasjonal Barcelona 
1997 (1070 km) mot 24.908 duer.  
Helsøsteren til ”578,” 06-705, var 
årets hunn i gruppe 1 i 2007. 
Tredje premien gikk til 09-550, en 
hunn etter ”Bellevue 221” fra Brian 
Kaid (Janssen/ Staf Van Reet) og ”Ina 
Scot” (etter ”Blåfanten” og Houbenhua 
”944” fra Kjell Pretorius). Premielista 
ble stemplet ferdig på 10 minutter og 
46 sekunder. 
 
Ljungskile (U) 200 km 22.08.09 
På 1189,54 mpm ble første dua 
stemplet hos Tom og Lars 
Corneliussen, 09-347, er en liten 
blåskjæret hunn som er linjeavlet på 
deres avlshann fra Jan Erik Baller. 
”347” er resultat av en halvsøsken-

parring. Deretter ble det stemplet 6 
duer hos Kjell Ellefsen. De to første 
inn var 09-099 og 09-108. 09-99 er 
etter 07-111, en bror til ”157” og ”081” 
som blant annet fikk 1.og 2.premie fra 
Ljungskile, moren er 08-1662 som er 
halvsøster til 05-0682, moren til ”157” 
og ”081.” 09-108 er etter 06-1791 er 
sønn av en av Steinars Thowsens 
beste duer, 99-7894A, nr. 1, 2 og 3 til 
årets hann i NBF og vinner av 
landsutstillingen. Stamme: Fabry, 
Janssen, Pilgård, Matterne og 
Vermothe. Moren, 05-0682 kom til 
Kjell som tilflyger i 2005 og er av 
samme avstamming som 1791, 
bortsett fra at det er krysset inn nytt 
blod med hannen Hol 00-2064337 fra 
Schroevers. 09-108 er dermed 
helsøster/ bror til ”157” og ”081.” 
Denne duefamilien har virkelig slått til 
hos Kjell i år. Premielista ble stemplet 
ferdig på 4 min og 14 sekunder. 
 

 
Kornsjø II (U) 100 km 29.08.09 
Svært hurtig slipp denne gangen, på 
1439,32 mpm blir første due i en flokk 
på 16 duer, registrert hos 
Corneliussen. Første premien går til 
Tom og Lars Corneliussen med dua 
09-337. Dette er en stor blå hunn som 
er et krysningsprodukt: her har de 
linjeavlet på to hanner fra Skofterød, 
den ene har avstamming Pirotte/ 
Thoné, den andre har avstamming 
Klak, denne linjeavlen har de så 
krysset med hverandre. Det er også 
innslag av duer fra Walter Kilvik, Willy 
Nilsen og deres egen stamme innpå 
de to Skofterød hannene. Deretter en 
meget gledelig andre premie til 
Junioren Joachim Nilsen med dua 09-
589. Joachim er barnebarnet til Tom 
Corneliussen og nevøen til Lars C. 
Han er 16 år og er for det meste 
interessert i hockey, men han hjelper 
til med fõr og stell av duer når både 
bestefar og onkel er borte. Joachim 
stilte til start med 4 ungduer før 
ungduesesongen 2009. Dua "589" er 
en svartskjæret hannunge, han har 
følgende avstamning: Kilvik (Thoné x 
Eijerkamp/ van Wanroy) x 
Corneliussen. Tredjepremien går igjen 
til Tom og Lars Corneliussen med dua 
09-1024 som er en rød hunn med 
stamme Kilvik (Red Rising Sun) x 

Corneliussen. Premielista var ferdig 
stemplet på 3 minutter og 57 
sekunder. 

 
 
Ljungskile II (U)200 km 05.09.09 
Første ungdueslipp på under 1000 
mpm i år. På 956,43 mpm blir første 
dua stemplet hos Tom og Lars 
Corneliussen. Deretter kommer det 7 
duer til Marianne Walente før junioren 
Joachim Nilsen nok en gang er høyt 
oppe på premielista, han får både 9. 
og 11.premien den gangen, ser vi litt 
lenger ned på lista finner vi også 
juniorene Mathias og Mathilde 
Corneliussen på 36. plass. 
Vinner gjør 09-346 som er kullsøster 
til "347". Dermed vinner to helsøstre 
hvert sitt Ljungskile-slipp. Faren deres 
vant det tøffe ungdueslippet fra 
Aalborg i 2008 også moren har 
vunnet et ungdueslipp.  
Andrepremien får 09-558, en hunn 
etter ”Don Juan” som var en veldig 
god flyvedue, blant annet har han 
1.premie Malung og 2.premie Trofors, 
han er barnebarn av ”Gokka” som 
hadde 2. 4. 6. og 8.premie Byske. 
Moren til ”558” er ”Queen L” som er 
av ”ekte” Emiel Denys blod, hun er 
helsøster til ”Mama Franco,” hun er 
datter av ”Lancon” og ”Dochter 
Adonis” som begge er søsken til duer 
som har avlet topp internasjonale 
duer fra San Sebastian og Barcelona. 
Tredje premien går til 09-560 en hann 
etter ”Witpen Wittbek,” ren Emiel 
Denys fra Lasse Løfgren, han er etter 
”Elfpender Wittbek,” helbror til 3. Int. 
St. Vincent ’99, og ”Black Lady 365,” 
som er søster til 1.premie FCI-
Catalunya ’05, 1.premie FC St. 
Vincent ’06, 1.premie Princess Cup 
Thailand ’06. Moren til ”560” er 08-
901 som er linjeavlet på ”Blåfanten.” 
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Langdistansemester i SBU 2008 
Distriktsmester og mester zone 3 i 
Sverige 2008: 
 
 
Tekst og foto: Lasse Löfgren 
 
 
Som redaktør av tidsskriftet er man 
takknemlig for hvert bidrag som 
kommer inn. Dan Sten den ene 
partneren i kompanjongskapet 
Johansson & Sten har gjennom flere 
år bidratt med artikler og som 
gjenvalgt redaksjonsmedarbeider i 
redaksjonskomiteen har han allerede i 
dette nummer (nummer 1 av SBF 
tidsskrift årgang 2008) levert en 
artikkel om sine tanker rundt 
brevduvesportens framtid. Hva jeg, og 
kanskje flere med meg, har savnet er 
inngående reportasjer om de mest 
fremgangsrike medlemmer i det store 
distriktet i Vest-Sverige, og deres 
stammer av brevduer og resultater fra 
opp gjennom årene. Nysgjerrigheten 
var stor når vi traff Dan på en 
utstilling, og han skulle guida oss 
hjem til dueslaget i Partille. Vel 
framme hører vi skrapa gå for fullt i 
slaget. Den nyvalgte forbundsord-
føreren (tilsvarer president i NBF) , 
Gösta Johansson, har vært der i 
forveien for å pynte på slaget før 
besøket. At Gösta er en 
perfeksjonist i dueslaget hersker det 
ingen tvil om. Et trent øye kan med en 
gang se at det her er god orden og et 
velholdt slag hvor alt er på sin rette 
plass. Den lille skrapingen før vårt 
besøk var nok av mindre betydning, 
men kommer det gjester, så kommer 
det gjester! 
 
Gösta Johansson 
Begynte som junior, og fikk ikke lov å 
konkurrere i eget navn, så han 
konkurrerte under sin fars navn. I 
midten av 50-tallet hadde Gösta fått 
duer fra mange kamerater, og 
dessverre er det vel sånn litt 
fremdeles at juniorer og nybegynnere 
får en blandet kompott av duer fra 
velmenende klubbkamerater så var 
det også i Göstas tilfelle. Alt begynte 
å ta fart først når Gösta fikk noen 
unger fra Sture Ericsson, som også 
var en god venn med Göstas far. 
 
År for år – 1970 - 2008 
I 1970 Gösta ble med Yngve Kinde til 
hans gode venn Wilhelm Kluh i 
Tyskland. Han hadde for anledningen 
ordnet en reise till Belgia. 
Slagbesøkene det året var hos  

 
 

 
storheter som Dr. Linssen, Jules 
Rykaert, Maurice Delbar, Gilbert de 
Parijs, samt Robert Williquet i 
Kluisbergen. I1974 begynte Gösta å 
arbeide på Volvo Lastebiler og ble 
sendt til Gent i Belgia for utdannelse. 
Da lette han opp Robert Williquet 
igjen. De ble meget gode venner, og 
var det helt frem till Roberts død i 
1994. I 1987 startet Gösta opp igjen 
med brevduer etter noen års pause 
fra sporten. I forbindelse med ny 
oppstart i 1987 fikk han med seg ti 
egg, fra Robert Williquet sine 
enkehanner, hjem til Sverige. Ove 
Andersson tilbøy seg og fôre opp 
ungene, og resultatet blev meget bra. 
Ni unger ble født, og Ove fikk to av 
dem som takk for hjelpen. Fra 1987 
og fram til1994 fikk han årlig unger og 
egg av Robert, og blant disse kom 
blant annet en helbror till ”Groten” (en 
av Gaby Vandenabeeles 
stamhanner). Disse Williquet duene 
utgjør i dag basisen hos 
kompanjongene Johansson / Sten. 
Williquet-duene er kjente for å 
konkurrere på alle distanser, men 
fremhever seg mest og best ved 
harde kappflygninger. Gösta har 
gjennom sitt arbeid kommet i kontakt 
med mange brevduemenn i Belgia og 
Holland, som for eksempel Xavier 
Verstraete og ikke minst hans gode 
venn Lucien van Bosch. Disse herrer 
har med stor glede, hjulpet med 
slagbesøk i Belgia og Holland. Lucien 
hjalp også distrikt 1 i Sverige med 
kjøpet av en ny tilhenger og sørget for 
at plastkurvene kom kostnadsfritt til  

 
 

 
Sverige. I 2000 ble det igjen et lite 
opphold med brevduesporten, fordi 
Göstas arbeidsplass nå ble flyttet til 
India. Gösta sparte da på 20 stykk 
duer med avstamning fra Williquet, for 
en eventuell omstart. Allerede året 
etter kom familien tilbake til Sverige, 
og det ble omstart med de 20 duene. I 
2003 tok familien en beslutning om å 
bygge et nytt hus ved siden av det 
eksisterende dueslaget. Det samme 
året inngikk også Gösta og Dan Sten 
sitt kompaniskap. Dan bygget 
samtidig en villa på Göstas gamle 
tomt. Etter den nye starten kom 
resultatene i en rasende fart. Allerede 
i 2005 kom de på tredje plass i 
distriktsmesterskapet. Året etter ble 
det samme plassering. I 2007 
avanserte de til en andre plass og i 
2008 kronet de verket med 1. plass i 
sitt distrikt. De vant championatet i sin 
sone, og vant i tillegg langdistanse-
mesterskapet i SBU. Teamet 
forbereder seg, og håper på å 
forsvare og vinne distriktsmester-
skapet i 2009, men de er også klare 
over at det samme håper og 
forbereder de øvrige medlemmene 
seg på også. 
 
Duene 
Etter Robert Williquets død så har det 
blitt investert i duer fra andre toppslag 
i Belgia. Det dreier seg om duer fra 
Elsacker, Janssen, Etienne Devos, H 
Boxmeer har blitt krysset inn på den 
eksisterende bestanden. De 
krysningene som hittil har fungert 
fungert best er duer fra Frans Sablon, 

Gösta Johansson & Dan Sten, Sverige 

Dan Sten til venstre, Gösta Johansson til høyre. 
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som den gode vennen Lucien van 
Bosch hjalp til med å formidle. 

 

S22-02-030 
”030” har mange premier i toppen på 
flygninger fra 300 km till 800 km. Den 
siste sesongen vant han 4. plass i sitt 
distrikt fra Härnösand. 
Far till ”030” er: S22-00-073. Han er 
far til mange toppflygere. ”073” er 
sønnen til ”277”, som er helbror til den 
tidligere nevnte ”Groten”, 100% 
Robert Williquet. 
Mor till ”030” er: Belgia-01-4092040, 
original De Rauw / Sablon. ”030” har 
allerede vist sine avlsegenskaper 
gjennom å bli far till S22-03-774, som 
har tre plasseringer i toppen i distriktet 
fra 600 km. Han vant blant annet 
andre plassen fra Strömsund 720 km.  
Mor till ”774” er en hunn med G. 
Myrberg avstamning. Den tredje 
topphannen som jeg studerte var 
S22-03-804. Han har også vist seg 
som en toppflyger, når det blir litt 
lengre og hardere konkurranser. ”804” 
har avstamningen sin 100 % fra De 
Rauw / Sablon. En annen due som 
falt i god smak hos meg, var den nå 
fem år gamle hunnen ”181”, som aldri 
har sviktet teamet når hun har blitt 
sendt på konkurranse. Denne hunnen 
har vunnet andre premie esshunn og 
tredje premie esshunn. Hun fikk blant 
annet 7. plass i sitt distrikt på den 
harde flygningen fra Härnösand. 
Denne hunnen har samme far som 
den tidligere nevnte ”030”. Hennes 
mor er S22-99-190. Denne igjen var 
etter en hann som Gösta hadde fått 
fra Ove Andersson. Moren til ”190” er 
en av de besta avelsduene noensinne 
hos Gösta: Denne kom i sin tur til 
Sverige som egg firekte fra Robert 
Williquet. Hennes foreldre er Belgia-
88-4267359 og  Belgia-87-4112160. 
Disse fire toppduene gjør sin siste 
sesong i konkurranseslaget i 2009. 
Høsten 2009 får de en velfortjent 
plass i det allerede dynamiske 
avlsslaget. 

Krav 
Et krav som Dan og Gösta har til sine 
duer er at de må prestere toppresultat 
uansett hva det står i stamtavlen, som 
ikke alltid trenger å være en positiv 
ting, legger Gösta til. Selv om 
stamtavlen er fylt med kanoner fins 
det aldri noen garanti for at avkommet 
skal bli like bra. På tross av at mye 
penger har blitt lagt ned på mange 
fine duer så må man la giljotinen gjøre 
sin jobb når resultatene uteblir. Gjør 
man ikke det får man til slutt et 
overbefolket slag som ofte fører til 
sykdommer. Teamets erfarenhet viser 
at etter fira ulike parninger uten 
resultat så tas avlsduen ubønnhørlig 
bort. 
 
Konkurransesystem 
Teamet har med stor glede anvendt 
det naturlige systemet, da det har 
passet dem utmerket framfor alt på de 
litt lengre distansene. Før sesongen 
2008 besluttet de sig for å prøve 
enkemetoden. 14 hanner ble utvalgt, 
12 ettåringer og to toåringer. 
Resultatet ble over en hver 
forventning, spesielt på de korte 
slippene. Dessuten kunne man nå 
utnytte hannene ved flere 
konkurranser. Kommende sesong 
(2009) har teamet blitt enige om å 
prøve på det totale systemet med 24 
hanner og24 hunner. På det naturlige 
slaget, som de først og fremst 
kommer til å bruke på de lengre 
avstandene, sitter det 10 par. Hvorfor 
alle disse duer? Gösta og Dan har 
konstatert at det i løpet av de siste år 
har det blitt vanskeligere å få hjem 
sine duer fra konkurransene, så det er 
altså en gardering i tilfelle noe skulle 
gå galt. 

 
Gode råd 
Noen gode råd som de vil formidle er: 
- Tenk på at etter avsluttet 
konkurransesesong starter den neste! 
Man legger alltid grunnen for den 
kommende sesongs resultater 
allerede høsten før. Hold det rent og 
tørt hos duene, samt gi dem det besta 
fôret under felleperioden. Ikke glem å 

gi duene fersk grit – vitaminer og rent 
vatten daglig. Når du så begynner å 
konkurrere, så bryt aldri et forut 
bestemt system, som du har bestemt 
deg for. Tren duene ofte, hvilket ikke 
trenger å være lange strekninger. 
Etter en hard konkurranse må du gi 
duene tid for å hente seg igjen, hvis 
ikke risikerer du å miste dem. Vær 
forsiktig med dine ettåringer, så de får 
sjansen til å utvikle seg. Teamet de 
lar aldri sine ettåringer konkurrere 
lengre enn 300 km. Tilfør en til to duer 
av den høyeste kvalitet hvert år. Ha 
kontroll på hvordan avkommet  
utvikler seg. Den minste tendens av 
feil retning, så bort med individene 
med en gang. 
 
Avslutning 
Det har skjedd en dramatisk 
forandring i brevduvesporten, nemlig 
at penger, mye penger, har gjort sitt 
inntog i sporten, det er ikke bare 
positivt mener Gösta. Man hører fra 
mange hold i Holland og Belgia at det 
begynner å bli for dyrt å skaffe sig bra 
duer. Dette slår framfor alt på den 
kommende generasjon brevduemenn 
og kvinner, som skal følge etter ”oss 
gamlinger”. Mine egne erfaringer, 
legger Gösta til , er at om man har 
muligheten til å bli god venn med 
noen av disse ”kanoner” som det 
skrives om på internett og i tidskrifter, 
er sjansen betydelig større for å få 
virkelig gode duer til humane priser. 
Jeg fikk ved besøket se en strålende 
samling duer som så og kjentes vel 
forberett før den kommende sesong. 
Dette er et ”must” om man skal væra 
med ”der oppe” og slåss om de ulike 
mesterskapene. Sesongen som gikk 
triumferte teamet som kjent med å 
vinne tre Championater, hvilket er en 
vanskelig, men stimulerende oppgave 
att forsvare. Jeg vil som avslutning 
takke for besøket, og framfor alt 
guidningen till slaget av Dan – på 
tross av at det ikke gikk med en dues 
fart…. 
  

Gratulerer med mesterskapene i 
2008! 

S22-02-030 

Konkurranseslaget med voliére 
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Etter en del år med slipp i fra 
Danmark, for gruppe 3 sitter jeg 
igjen med følgende erfaringer. 
 
Tekst: Terje Hjelmaas 
Foto: Terje Hjelmaas 
 
 

 
 
Inntil i år kom det duer igjen fra slipp 
sydover over flere dager og det var 
ikke uvanlig at en fikk en del duer 
hjem morgenen etter. I år derimot var 
det ofte slik: Kom ikke duene på 
dagen, kom de ikke hjem i det hele 
tatt. Hvorfor er det slik selv på korte 
slipp? 
 
Riktig retning, gal retning 
Etter og ha studert hvilken retning 
duene kom fra når de kom hjem på de 
forskjellige slippene, har jeg gjort meg 
opp noen tanker, omkring dette. De 
slippene hvor duene kom hjem fra 
riktig retning, manglet det få eller 
ingen duer. Kom duene derimot inn 
fra en annen retning enn den 
retningen de burde komme inn fra 
(rett luftlinje fra oppslippsted til 
hjemsted), var det tap av duer og flere 
skadde duer etter angrep fra rovfugl. 
Det viste seg også at de gangene 
duene kom hjem i fra feil retning, kom 
de spredt utover flere timer og duene 
var ofte skremte og stresset. Ved et 
par tilfeller hvor duene kom hjem i fra 
riktig retning, altså rett fra syd, fulgte 
Vandrefalken dem helt hjem til 
dueslaget, her er det bare snakk om 
ca 200 meter i luftlinje fra sjøen. Dette 
viser med tydelighet at Vandrefalken 
holder til på holmer rett ved sjøen.  
 
Treffer land 
Som leseren sikkert forstår, er jeg 
sikker på at duene blir angrepet så  
fort de nærmer seg land. Derfor er 
min konklusjon at det ikke er  

 
 

flygningene fra Danmar eller Tyskland 
som er problemet, men hvor duene 
treffer land. Treffer duene mine land 
bare noen mil eller kanskje noen 
kilometer feil i forhold til dueslaget, vil 
de med temmelig stor sannsynlighet 
bli angrepet av falk, kanskje til og med 
mer enn en gang før de er hjemme. 
Dette kan igjen føre til at eldre 
rutinerte duer begynner og sette seg 
ned med en gang de ankommer 
kysten, dette gjør de fordi de har lært 
at det er tryggere og gjøre dette enn 
og fortsette å fly helt hjem. Slike duer 
kommer ofte hjem igjen rett før det 
begynner og bli mørkt. Disse duene er 
ganske lure, og redder som regel livet  
sitt på det. Det som er synd med dette 
er at en virkelig god due kanskje aldri 
kommer i toppen av resultatlistene 
mer. Dette gjør at det er enda 
vanskeligere og få en due som leverer 
gode slipp i mange år fremover. Har 
en due først begynt med dette, er den  

 
 

vanskelig og få på andre tanker, og  
det beste vil nok være og sette den 
inn på avlslaget og håpe på at den 
avler noen gode duer. Men hvor lang 
tid tar det før disse ungene gjør seg 
den samme erfaringen, og begynner å 
sette seg så fort de når land slik som 
deres foreldre? Da får en bare håpe 
på at de kommer rett hjem, til sitt eget 
dueslag og redekassen før de setter 
seg ned et annet sted langs med 
kysten.  
 
Forandringer 
Vi gruppe 3 har for eksempel 95,5 km 
avstand i luftlinje fra Mandal til  
Tromøya. Denne geografiske 
spredningen innad i gruppa er vel 
langt mener jeg, når en vet hvor mye 
rovfugl det er langs kysten. Håper alle 
i brevdue-Norge har forståelse for at 
vi her må gjøre noen forandringer, for 
å få til bedre kappflygninger, med 
dagens rovfugl problematikk. 

Tanker omkring flygning over sjøen 
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Mandag 16/10 hadde vi fremvisning 
av årets gruppevinnere i gruppe 7. 
Vi har lenge pratet om at vi må ha 
flere sosiale og hyggelige kvelder. 
Altfor ofte blir møtene preget av 
politikk og krangling om 
slippeplan. Denne kvelden ville vi 
konsentrere oss om det vi faktisk 
driver med: BREVDUER, og kun 
det. 
 
Tekst: Erik Waaler 
Foto: Erik Waaler 
 

 
Topp stemning 
Meget gledelig at så mange som 17 
aktive medlemmer møtte opp. Også 
et par passive medlemmer var innom, 
og vi håper at disse møter opp igjen 
ved neste anledning. De fleste 
gruppevinnerne hadde også  funnet 
veien til klubbhuset. Disse ble satt 
opp i utstillingsbur i fõrlageret vårt. 
Her kunne medlemmene beskue 
duene i forkant. Flere av 
medlemmene hadde 
tatt med kaker, og primus promotor 
Yngvar Røstad, disket opp med 
pølser. Etter hvert samlet vi oss i 
møtelokalet. Her ble duene 
presentert av eieren. Deretter ble 
duene sendt rundt i lokalet, så 
alle fikk håndtert gruppas vinnere. 
Stemningen var på topp, og jeg 
tror jeg kan skrive under på at vi alle 
storkoste oss. 
 
Gamle storheter 
Etter at vinnerne var presentert og 
håndtert, hadde noen medlemmer 
tatt med seg noen spesielle toppduer. 
Vi fikk her presentert blandt 
annet J&T Fjellheim`s "84". Denne var 
årets due i NBF 2008. Videre 
 

 
 

 
hadde Arne Knudsen med seg den 
gamle Herlof-hannen. Denne er far og 
bestefar til over 20 gruppevinnere. 
Jan Erik Baller hadde tatt med far 
til Tom Arne Skofterød`s "Golden 
Grizley". En fantastisk flott due. 
Kronen på verket var da Jan ”Baker’n” 
Johansen, presenterte en av sine 
gamle storflyvere. Denne duen har 
fløyet Byske tre ganger, og har 
fløyet nesten 10 000 premiekilometer. 
En fantastisk prestasjon! 
 
Et spennende prosjekt 
Arne Knudsen, Thormod Fjellheim og 
Yngvar Røstad har et fantastisk 
prosjekt på gang. De var på årets 
MVL-tur til Belgia, nå i høst. Her 
har de fått en rekke gaveduer fra 
danske toppslag. Disse duene tar vi 
lodder på hele vinteren. Sammen med 
inntekter fra kake og loddsalg, vil alle 
midler være med på å finansiere en  
tur til Danmark, med tilhørende 
slagbesøk i slutten av mars 2010.  

 
 

 
Håpet er at vi med finansiell støtte får 
med oss så mange som mulig av  
gruppas medlemmer på denne turen. 
Målet er jo å få denne turen så billig 
som mulig. 
 
Positiv fremtid 
Ellers har vi berammet julebord og en 
ny duefremvisning iløpet av desember 
- januar. Neste fremvisning kan man 
ta med seg hva man vil. Personlig har 
jeg tenkt til å ta med den fineste 
ungduen jeg har. Spennende å få sett 
og vist fram fremtiden av gruppas 
flygere. Vi har et meget godt miljø i 
gruppe 7 om dagen, og stemningen er 
bedre enn på lenge. Vil med dette 
takke alle som var på fremvisningen 
av gruppevinnerne, og som 
bidro til at denne kvelden ble så 
hyggelig. Med en slik positivitet og 
hygge som vi har i gruppa nå om 
dagen, ser jeg positivt på fremtiden. 
 
 

Utstilling av gruppevinnere i gruppe 7 

Jan ”Baker’n” Johansen presenterte en av sine gamle storflygere. 

Erik Waaler viser frem en kanon. 
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(fortsetter fra side 93) 
 
2. NBFs oppmålingsprogram og 
utregningsprogram v/Øystein 
Knive. Et oppmålingsprogram som 
tok hensyn både til jordas kuleform og 
flattrykningen ved polene av Vincenti 
blir benyttet i NBFs oppmålings-
program. Dette var testet mot 
oppmålingsprogram i Google Earth, 
og ga på meteren samme resultat. 
Det var behov for opplæring i bruken 
av både oppmålingsprogrammet og 
utregningsprogrammet selv om det lå 
ved rettledning i begge programmene. 
Natt-tidsberegningen lå også 
innebygget i programmet og det var 
valgt noen andre målestasjoner enn 
de som tidligere var benyttet fra Norsk 
Almanakk, men det var valgt en ny 
målestasjon for hver seksjon som 
gjaldt for henholdsvis Østlandet, 
Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag, 
slik NBFs reglement tilsier. Det kunne 
bli noen få minutter forskjell fra 
almanakken, men det blir likt for alle. 
Det ble en lang diskusjon om 
automatisk utskrift på 
resultatutskriften etter at kryssede 
duer var inntastet på medlemmets 
terminal. Øystein hadde forslag om en 
metode, og en annen metode var 
utviklet på TauRIS av Roger Olsen i 
gruppe 7. Øystein hadde fått lånt et 
Unikon-anlegg og skulle se på 
muligheten her også for at kryssede 
duer kom på resultatlistene uten at 
kontrollkomiteen trenger å  sjekke 
kryssingene mer enn ved 
innsettingsdagen. Det var også andre 
spørsmål om videre utvikling av 
utregningsprogrammet ,som Øystein 
svarte ”Nesten alt går an i data”. En 
engasjert og spørrelysten forsamling 
fikk en god informasjon om innhold og 
videreutviklingsmuligheter i både 
oppmålingsprogram og utregnings-
program. Øystein ønsket et nytt 
datautvalg i NBF som han kunne 
samarbeide med og lære opp til 
videreføring av programvaren.  

 
Representanter fra gruppe 16 Kjell 
Røed og Øystein Knive. Øystein 
Knive holdt innlegg om NBFs 
utregningsprogram. 

 
 
3. Redaktør Lars Corneliussen 
redegjorde for arbeidet med Norsk 
Tidsskrift for Brevduesport med en 
PowerPoint-presentasjon med 
følgende hovedpunkter.  
Bedre kvalitet med 4 fargesider. 
Slippstedskoordinater i ringlista, faste 
spalter som Gratulasjoner, 
Presidentens spalte, redaktørens 
spalte og bakside med internasjonale 
stjerneduer. Møtereferater viktig å 
trykke for at medlemmene skal vite 
om styre og stell i NBF. Savner privat 
annonsering og annonser fra 
fòrleverandører. Satte spørsmålstegn 
ved annonseprisene. Problem: Ujevn 
tilstrømming av stoff og lite stoff fra 
medlemmene og gruppene. Mangler 
stoff når deadline er satt, og må selv 
produsere stoff og utgivelsen må 
utsettes. Innsendt stoff som kan virke 
negativt for Brevduesporten i Norge 
utad, legges fram for styret i NBF som 
gir råd eller tar avgjørelser i 
tvilstilfeller. Har påtatt seg et oppdrag 
for NBF i forbindelse med utgivelse av 
en FCI-lansert bok om brevdue-
olympiadenes historie. La fram en 
lang liste over deltagelse på 
arrangementer til PR for 
brevduesporten. Redaktørens 
oppfordring: Tenk positivt om 
brevduesporten. Vi kom oss gjennom 
H5N1. Vi må greie rovfuglplagen 
også. Grip fatt i det positive ! Bygg 
hverandre opp ! 

 
Representanter fra Stavanger og 
omegn brevdueklubb Helge Seldal og 
Rolf Helge Aspen. 
 
4. Stavanger og  Omegn 
Brevdueklubb v/Rolf H. Aspen og 
Helge Seldal med hjelp fra Lars 
Corneliussen la fram et konsept for 
årsmøte i Stavanger på Quality 
Airport Hotel i nærheten av Sola 
flyplass i dagene 29.01 til 31.01 i 
2010. Alt skulle foregå innefor hotellet  
med foredrag og auksjoner på fredag, 
Representantskapsmøte med fest på 
lørdag, og Landsutstilling fredag til 
søndag. Alt til rimelige priser og med 
flotte auksjonsduer fra inn og utland. 
Se annonse i nr 6 av tidsskrift.  
På Landsutstillingen 2010 ønsket S & 
O B klassene 2,3,4.5 og en Åpen 
klasse med duer fra ett år (med 08- 

 
 
ring) og  eldre. Dette fikk 
støtte av formannsmøte.  
 
5. Slipplaner og 
transportsamarbeid neste år.  
Frode orienterte om muligheter for 
samarbeid med SBF og DdB om 
fellestransport i Sverige og Danmark / 
Tyskland for Østland / Sørlands-
gruppene. Undersøkelser med DdB, 
SBF og norske Mattilsynet ga 
muligheter for samtransport på lengre 
distanser. Etter at de tilstedeværende 
grupper kort hadde orientert om sine 
planer eller mangel på sådanne for 
neste år, gikk grupper som ønsket 
samarbeid om slipp 2010 sammen for 
å drøfte dette. 

 
Representanter fra gruppe 2: Jan 
Magnussen og Steinar Thowsen. 
 
6. Planlegging av slippeplaner 
a) Gr.2, 7 og 16 forhandlet og kom 
fram til følgende slipp i nordøstlig 
retning fra Sverige. 26. juni: Orsa, 3 
juli: Hudiksvall (gruppe7 Ørnskjøldsvik 
i tillegg  med samme transport) 10. 
juli: Kortslipp i egen regi. 17: juli Orsa 
og Sundsvall. Felles oppslipp på alle 
samarbeidsslipp. Kontakt med gr.11 
som vil delta i samarbeidet 
b)  Gr.3 til Skanderborg  i Danmark 
med Stavanger og Omegn  
c)  Gr.8. Som i år. Samarbeid med 
gruppe 9 / 14  Valdresflya, Drevsjø, 
Duvberg, Røros ? 
d) Gr.5 og 6 har ingen planer til nå, 
men vil ha flere korte slipp og 
samarbeide.  

 
Representanter fra gruppe 7: Roger 
Olsen og Jan Johansen.  
 
7. Rapport fra NBFs Dommerklubb 
ble lagt ut på bordene og vedlegges  
protokollen.  

Referat fra formannsmøtet i NBF  
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Representanter fra gruppe 3: Steinar 
Berntsen og Terje Hjelmaas.  
 
8. Diskusjon om forhåndsinnsendte 
forslag: 
a) Gr.3 ville drøfte endring i NBFs 
slippreglement: Grupper som ønsker 
det kan foreningsvis slippe opp duer 
fra samme sted til ulike tider. 
Resultatlistene i m/min for hver 
forening flettes sammen til en 
gruppeliste som innberettes til NBFs 
og SBUs premier. Terje Hjelmås 
forklarte endringsforslaget for å få 
innflygningen direkte på land lenger 
mot øst for å slippe rovfuglplagen 
langs kysten.  Gr.3 fikk ingen eller 
liten støtte for sitt forslag blant 
representantene. NBF-sekretær 
presiserte at slippreglementene i de 3 
SBU-land og vår internasjonale 
organisasjon FCI, har følgende 
grunnleggende prinsipp for 
medlemsorganisasjonene : 
”Bare duer som blir sluppet på samme 
tid fra samme sted, kan være med i 
den felles resultatliste for slippet” 
b) Gr.7 ønsket Formannsmøtets 
mening på følgende: 
Formannsmøter avholdes på en dag 
og antallet informasjonssaker 
reduseres. Begrunnelse: Økonomiske 
og tidsmessige grunner og redusere 
gruppenes og NBFs utgifter og få økt 
deltagelse fra flere grupper. Ingen 
andre grupper støttet gr.7s forslag.  

Representanten fra gruppe 6: Stein 
Thorsen viser representant fra gruppe 
8: Ingvar Kluge hvordan en perfekt 
ving ser ut. 

c) Gr.7 ønsker å sette ned alderen 
for juniorer fra 10 til 8 år. 
Begrunnelse: Flere potensielle 
juniormedlemmer i gr.7 som ikke kan 
delta med egne duer på grunn av 
begrensningen. Positivt for 
rekrutteringen til sporten.  
De fleste var positive til forslaget og 
ville gå ned til 6 år. Torleif foreslo at 
det ikke skulle være en generell regel, 
men at gruppen kan søke om 
dispensasjon for juniormedlemmer 
ned til 6 år. Flertallet med styret 
samlet seg om Torleifs forslag. 
d) Gr.6 v/Stein Thorsen ønsket 
diskusjon omkring rovfugl-
problematikken. Han ønsket bedre 
statistikk og informasjon om når på 
døgnet og når på året det var best å 
slippe i forhold til best mulig resultat. 
Han ønsket også hvem som styret 
kunne kontakte av offisielle instanser. 
Ragnar Lyssand mente med sin 
bakgrunn som ornitolog og politimann 
at Fylkesmannens miljøvernavdeling 
var rette instans å henvende seg til i 
slike spørsmål. Ragnar hadde ikke 
funnet noen overensstemmelse med 
hva som var best ved ulike 
oppslippstider.  
e) Gr.6 ønsket en egen super-
sprintklasse med slipp under 100 km. 
Det ble påpekt at flere grupper hadde 
lenger utstrekning enn 60 km og at 
NBFs premieringsstatutter satte 100 
km som minstegrense. Formanns-
møte ga ikke noe klart svar på 
problemstillingen. Når det gjaldt å gå 
ned på kilometerkravet ved utstillinger 
i ettåringsklassen fra 400 kilometer til 
200 kilometer, ble det heller ikke noe 
klart svar. Endring i utstillings-
reglementene må vedtas av 
representantskapsmøtet.  

 
Fra gruppe 5 og NBF-styret: Jonny 
Heimark Olsen og Ragnar Lyssand. 
 
8. På vegne av styret i NBF la 
kasserer la fram foreløpig 
regnskapsresultat for 2009 og 
budsjettforslag for 2010.   
Regnskapet ble gjennomgått og tatt til 
etterretning. Budsjettet ble lagt fram 
med en mindre kontingentjustering og 
forslag til en ny medlemskategori kalt 
Støttemedlem. Kontingentene for 
2010 blir da: Aktiv senior: 475, Junior 
kr 240, Passiv 280 og støttemedlem 
240. Ringer kr. 6 per stk. I kompani-

skap skal navn og adresse på 
deltagere i kompaniskapet oppgis. 
Støttemedlem får tidsskrift, kan ikke 
delta på slipp og utstillinger, kan ikke 
kjøpe ringer og har ikke stemmerett i 
forening, gruppe eller NBF. 

 
Fra gruppe 8: Ingvar Kluge og 
kasserer i NBF: Torleif Asheim. 
 
9. Hva kan grupper og NBF gjøre 
for å få tilbake medlemmer som har 
sluttet og medlemmer som har gått fra 
aktiv til passiv. Mange forslag kom. I 
budsjettet lå også en ny post: Fond 
for medlemsfremmende tiltak på 
10000 kr. Hver gruppe bør oppnevne 
medlemskontakt. I SBU bør NBF 
foreslå at NBFs slippreglement på 
antall deltagende slag må gjelde som 
før i SBU-mesterskapene. Søndag 
klokken 12.59 kunne President og 
møteleder Frode Brakstad takke for et 
godt møte med gode innlegg og 
forslag som kunne gi et godt 
representantskapsmøte neste år. 
 
Ved protokollen :  
Per-Kristian Hansen 
 
 

 
 
 
 

 
Sekretær i NBF: Per Kristian Hansen 
og president i NBF: Frode Brakstad. 
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Brevduesport 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne: 
 
Brevduens ringnummer: 
Belgia-1963-3278268 
 
Brevduens kjønn: 
Hann 
 
Brevduens farge: 
Blå 
 
Brevduens kallenavn: 
Benoni 
 
Brevduens oppdretter: 
Leopold Bostyn 
 
Leopold, populært kalt Pol, Bostyn er 
navnet på denne duas oppdretter. 
Navnet hans var, og er fortstatt, viden 
kjent som et sterkt navn i den 
belgiske, og sågar internasjonal 
brevduesport.  Han har produsert en 
rekke kvalitetskappflygere, og den 
kanskje mest kjente av hans 
kappflygere er hans egen ”Benoni”. 
Denne brevdua vant første premie fra 
Pau (900 kilometer) internasjonalt i en 
alder av syv – 7 – år! Benoni ble på 
sin samtid omtalt som en levende 
legende i den belgiske 
brevdueverdenen. Etter denne 
prestasjonen, kunne eieren se tilbake 
på en fantastisk karriere, og bestemte 
seg heldigvis for å sette denne 
prakthannen på sitt avlslag. ”Benoni”  
skuffet heller ikke på avlslaget. Han er 
blant annet far til en due som kopierte 
sin fars prestasjons i fra 1970 i 1974, 
vinner av Pau internasjonal. Benoni er  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
også far til ”Chico”, som også er en  
storhet blant Bostyns duer. I 
stamtavlen til Benoni kan vi se at  
Bostyn har linjeavlet på sine egne 
beste duer, (deriblant en 
najonalvinner fra Pau i 1950 og 
stamhannen ”Dadelier”) og deretter 
krysset det med duer fra andre 
fremtredende brevduemenn som: 
Stichelbaut, Catrysse og Vermaut. 

Benoni fløy som ungdue 5 slipp 
med gode plasseringer på 
samtlige. Som åring fikk han kun 
fire enkle flygniger  
 
 

 
 
 
 

 
fra Dourdan. Pol forsto etter dette at 
det var snakk om en kanonflyger, og 
bygde han sakte opp mot de lengre 
avstandene, som han skulle fly som 
4-åring fem til fyllte 7 år. Etter en 
imponerende premieliste ( i toppen på 
minst 5 slipp hvert år) hadde Benoni i 
1970 inntjent til sammen 212971 
Belgiske Francs for sin eier, Pol 
Bostyn.  

Returadresse: 
Norsk tidsskrift 

for brevduesport 
v/ Torleif Asheim 

Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes 

Sønnen Paul Bostyn, sammen med sin far ”Pol” Bostyn og to toppflygere. 


