
Organ for Norges Brevdueforbund

Årgang 97 – nummer 1 – januar / februar 2010

Fra innholdet i dette nummer:

Faste spalter, referater, Årets brevdue i NBF 2009, VM i brevduesport 2010 i 
Polen, SBU-landskampen med ungduer 2010, slipprapport fra gruppe 2 2009, 
slipprapport fra gruppe 7 2009, Utstilling i Haugesund, Skandinavisk duell, 
Tidsskriftet er 100 år, Portrettet: Svein O. Drageland, gruppe 6, Rapport fra 

havflygerne, Internasjonal brevduestjerne: ”Avril”, m.m…

Årets hann og essdue i NBF 2009

100 år!100 år!



 
Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 97 – nummer 1 – januar / februar 2010  

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norges Brevdueforbund (NBF): 

 
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) 
Skogvollveien 29, 0580 Oslo  
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. 15. februar 
- Nummer 2: (ringliste & reglement) : 
i postkassene ca. 15. mars 
- Nummer 3 
i postkassene ca. 15. april 
- 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 1: Forside 
Side 2: Formalia / Gratulasjoner 
            Redaktørens spalte 
Side 3: Presidentens spalte  
Side 4: ”Anders” – årets due NBF 2009 
Side 5: NBFs lag til FCI’s OLR 2010 – Polen 
            SBU-landskampen ungduer 2010 
Side 6: Slipprapport gruppe 2 
Side 7: Slipprapport gruppe 2 
Side 8: Slipprapport gruppe 7 
Side 9: Utstilling i Haugesund 
            Å måle krefter i Skandinavia 
Side 10: Portrettet: Ingenting er tilfeldig    
Side 11: Portrettet: Svein Olaf Drageland. 
Side 12: fra nummer 1, årgang 1, 1910 
Side 13: Brevduens farger i ulike språk 
Side 14: Rapport fra havflygere 
Side 15: Rapport fra havflygere 
Side 16: Internasjonal brevduestjerne: ”Avril” 
 

 
70 år 
Roy W. Olsen, Fredrikstad BF 
23. mars 
 
Per-Kristian Hansen, Fredrikstad BF 
16. april 
        
65 år  
Ove Bærheim, Jæren BF 
24. mars 
 
Ragnar Jørgensen, Rolvsøy BF,  
9. april 

Redaktørens spalte 
Du sitter og leser i et historisk 
tidsskrift. Det du holder i er nemlig 
en jubilant. Norsk Tidsskrift for 
Brevduesport er nemlig 100 år i år. 
Det første nummeret av tidsskriftet 
kom ut i 1910. I løpet av disse 100 
årene har man kun gått glipp av tre 
årganger, da tidsskriftet på grunn av 
andre verdenskrig ikke ble utgitt. 
Tidsskriftet er allikevel 100 år i år, 
og det skal markeres. I hver utgave 
av årets tidsskrift, vil tekster og 
bilder fra den første årgangen for 
100 år siden gjengis. I løpet av de 
100 årene tidsskriftet har eksistert, 
har det også utviklet seg i takt med 
den tekniske og elektroniske 
utviklingen for øvrig i samfunnet. 
For meg som redaktør er det en 
ære å få være med på å føre 
utviklingen av dette historiske 
tidsskrift videre. Så er spørsmålet: 
Setter alle medlemmer i NBF sin 
ære i å bidra. Send inn stoff! Da er 
du med å skape historie. Bilder er 
med på å gjøre tidsskriftet vårt 
spennende og interessant. Å knipse 
og sende inn bilder er så liten jobb, 
men et stort bidrag. Nummer 2 av 
tidsskriftet (neste nummer) blir 
ringliste og reglement. Ringlista 
som kommer i trykk i nummer 2 vil 
ikke lenger være en medlemsliste, 
men kun en ringliste der navnene til 
de som har bestilt ringer fremgår. I 
nummer 3 kommer reportasjene fra 
NBF-dagene i Stavanger.  
Lars Corneliussen, redaktør.  
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NBF avholdt utsatt styremøte per 
telefon på SKYPE den 21.12.09. Hele 
styret møtte fra kl.18.30. Møtet 
avsluttet kl. 21.45.  
 
1. Trykking av revidert leserinnlegg 
etter de krav som er sendt ut fra NBF 
til gruppelederne og 
tidsskriftkontaktene i NBF ble 
godkjent av styret. Styret vedtok 
følgende for framtiden: Redaktøren 
benytter seg av oppsatte regler for 
innholdet i leserinnlegg eller 
rapporter. Når redaktøren er i tvil om 
leserinnlegget kan trykkes, tar han 
dette opp med kontaktmannen i NBFs 
styre. For 2010 valgte styret i NBF, 
Frode Brakstad som styrets 
kontaktmann for slike saker.  
 
2. Søknader om nye grupper i NBF.  
a) Stavanger og Omegn 
Brevdueklubb søkte om å bli egen 
gruppe etter å ha vært ”Forening 
direkte tilsluttet NBF” i 2 år. Direkte 
tilsluttede foreninger kan ikke delta 
om NBFs premier. For 2010 hadde 
foreningen 16 medlemmer hvorav 11 
hadde betalt aktiv kontingent. De 
hadde planer om flygninger fra sørøst 
sammen med gr.3 til Danmark. 
Således oppfylte de kravene i NBFs 
vedtektkommentarer til å danne egen 
gruppe da de hadde en annen 
slippretning enn gr.8 i samme distrikt. 
Styret vedtok følgende: 
Stavanger og Omegn Brevdueklubb 
blir egen gruppe med betegnelsen 
gr.18 av NBF fra 2010. På 
Representantskapsmøte i 2010 er det 
navn og medlemstall fra 2009 som 
gjelder.     
b) Gr.3 ønsket å dele seg i to med 
Arendal og Grimstad BF som en 
gruppe, og BF Lyn som en annen 
gruppe.  Foreningene hadde følgende 
argumenter for oppdelingen: Begge 
foreningene ønsket deling for å få 
oppslipp til ulike tider fra samme 
oppslippsted. Dette for å få duene inn 
direkte på ”riktig” sted med  minst  

 
 
mulig flygning langs kysten og 
dermed mindre rovfuglplage. Store 
avstander ( 95,5 km på det meste) 
mellom slagene i Lyn og Arendal. 
Foreningene/ gruppene ligger i 
forskjellige distrikter.  
Styrets argumenter: For å dele opp en 
gruppe i to nye, er kravet at gruppene 
må ha ulike slippeplaner. Her hevdes 
at de to foreninger ligger i ulike 
distrikter med store avstands-
forskjeller. Grunnlaget for oppdelingen 
er derfor til stede. Antall aktive 
deltagende slag i 2009 var samlet for 
de to foreningene varierende fra 12 
den 30.05 til 7 den 17.07. Styret 
synes det er foruroligende lavt i 
forhold til full deltagelse om NBFs 
premieringsplaner, hvis ikke antall 
aktive økes i hver av de nye grupper i 
2010. Styrets vedtak: Gr.3 deles i 
2010 med BF Lyn som gr.3 og 
Arendal og Grimstad BF som gr.13 
som en prøveordning for 2010.  
Hvis antallet aktive medlemmer og 
slippresultatene ikke blir som forutsatt 
kan gruppene meddele at de går 
tilbake til gammel ordning med en 
gruppe fra 2011. Hvis NBF ikke får 
noe ønske om en slik sammenslåing, 
fortsetter det med to grupper på 
Sørlandet. For representantskaps-
møte i 2010 gjelder medlemstall og 
representanter for gr.3 av 2009. 
 
3. Styret behandlet innkomne og 
egne forslag til Representantskaps-
møte 30.01.10. Fremkommer i 
dagsorden for representantskapsmøte 
som forslag med styrets innstillinger.  
 
4. Hedersmedaljer 2010.  
(Jonny H. Olsen fratrådte 
behandlingen under punkt 4b) 
 
a) Etter forslag fra gruppe 8 tildeler 
styret i NBF Hedersmedalje til Jarluf 
Lomeland, Jæren Brevdueforening, 
gruppe 8 for stort engasjement 
gjennom mange år i utvikling av norsk 
brevduesport både lokalt og nasjonalt.  

 
b) Styret vedtok å tildele 
Jonny Heimark Olsen, Os 
BFog gruppe 5, NBFs 
Hedersmedalje for sin 
innsats for brevduesporten 
lokalt gjennom Os BK og 
gruppe 5 i Bergen, og for 
sitt arbeid i NBF på 
nasjonalt plan gjennom 
flere år. 
 
Ved protokollen  
Per-Kristian Hansen, 
sekretær 

Presidentens spalte 
Yes, we can! Disse ord som er gjort 
udødelige av USAs president passer 
som oppsummering på årets 
representant-skapsmøte og 
landsutstilling i regi av Stavanger og 
Omegn Brevdueforening (SOB). Det er 
en kjennsgjerning at årets arrangører 
ikke er av de største foreningene i NBF. 
Som følge av dette kreves det 
forholdsvis mye av få personer, og 
sannsynligheten for at noe skal 
glemmes eller gå skeis vil alltid være 
tilstede. Men nei, karene fra SOB var 
høyt og lavt og leverte et fantastisk flott 
arrangement. Helge Seldal og Rolf 
Helge Aspen fremstod som profilene, 
var sterkt engasjert i det hele og skal ha 
tusen takk for et flott arrangement. Men 
det var også moro å se at mange flere 
fra SOB stod på og  deltok med en glød 
og iver som nok mange andre foreninger 
kan misunne dem. Ingen nevnt er ingen 
glemt er en god regel, men jeg må jo få 
lov å berømme Rolf Sunde også, aktiv 
på auksjonen, aktiv i det velspillende 
bandet Sunde Brothers på festen, og 
jaggu var han ikke på plass igjen dagen 
etter med bøtte og vaskekost i 
utstillingslokalet. Slike gutter vil NBF ha! 
Mon tro om ikke vi andre rundt omkring i 
foprbundets foreninger har mye å lære 
når det gjelder initiativ og tro på at vi kan 
hvis vi bare vil. Det er jo en tendens til 
redusert aktivitet i NBF på vinterstid, og 
det kan mange steder være tungt å få til 
noe så enkelt som en lokal utstilling. 
Neste år, så la oss stå på for større 
engasjement omkring vinteraktiviteter 
under mottoet "Yes, we can!". 
Selve representantskapsmøtet forløp 
også greit, selv om mange saker tilsa 
relativt begrenset tid til diskusjoner 
omkring hver enkelt sak. Det er godt vi 
har formannsmøtene til å kunne gå i 
dybden på de enkelte sakene, og jeg 
håper alle våre grupper kan se seg råd 
til å sende en representant til vårt neste 
formannsmøte. Da ville vi få en bedre 
brobygging mellom de sakene vi 
diskutere på formannsmøtet og det vi 
fremmer som forslag til representant -
skapsmøtet. Når denne utgaven av 
tidskriftet ligger i våre postkasser så 
nærmer det seg oppstart av 
avlssesongen for de av oss  som driver 
med den naturlige våravlen. Vi går 
lysere tider i møte,  og forventningene til 
årets sesong stiger i takt med kurringen 
ute på slaget.  Kanskje det blir i år at vi 
får hjem flokker med duer med høy 
hastighet. Et nytt konkurranseår og nye 
muligheter. Jeg ønsker dere alt godt, 
mye spenning og godt kameratskap  i 
årets kommende avls- og flyvesesong ! 
Og ikke glem; Yes we can! 
Frode 
 

Referat fra NBF styremøte 21.12.09 

President Frode Brakstad deler ut NBF’s 
hedersmedalje til PR-leder og styremedlem Jonny 
Heimark Olsen i gruppe 5, under NBF årsfest 2010. 
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Med en imponerende 
kappflygnings-sesong i 2009, var 
det aldri noen tvil. Brevduen, 
Norge-08-9194, med kallenavnet 
”Anders” var den klart beste 
kappflygeren i NBF i sesongen 
2009. Den skimlete hannen som er 
avlet og kappflys hos 
kompaniskapet Erik Waaler og 
Anette Helgesen i Rolvsøy BF og 
gruppe 7. Her følger informasjon 
om duas fantastiske resultater, 
dens stamme og en litt morsom 
historie. 
 
Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Snorre Lindberg og Erik 
Waaler 
 
 
Prestasjonene til 9194, ”Anders” 
sesongen 2009: 
23/5-09      1/ 243   Stenungsund   150 km. 
30/5-09       2/ 193   Kungsbacka    200 km 
6/6-09        45/158   Halmstad,       300 km 
13/6-09       9 /83     Landskrona     400 km 
20/6-09       6/ 107   Kungsbacka    200 km 
27/6-09       12/ 56   Nykøbing         500 km 
4/7-09         1/52      Kungsbacka    200 km 
 
”Anders” deltok på kappflygniger syv 
ganger i løpet av sesongen 2009. Av 
disse syv konkurransene var han først 
hjem til slaget til Erik og Anette hele 
seks ganger. Snakk om å være en 
spissflyger! 
 
Enkemann 
”Anders” ble i sesongen 2009 
kappflydd under enkemannsystemet. 
Erik beskriver han som en meget 
behagelig hann på slaget, en due 
med godt lynne. ”Anders” fikk se sin 
make, eller sin enkehunn hver gang 
det var slipp. I tillegg til ”Anders” har 
denne skimlete hannen fått et annet 
tilnavn: ”The Northern Light”, eller 
”Nordlyset”. 
 
Stammen 
Erik og Anette har i avlen hatt 
suksess med en krysning, som også 
på kontinentet har vært en anerkjent 
krysning. I noen tilfeller har denne 
krysningen vært oppskriften på 
suksess. Krysningen det da er snakk 
om er krysningen mellom Jansen-
duer og Van Loon-duer. Jansen-
duene kommer fra Frode Brakstad. 
Frode har i sin tur skaffet seg Jansen-
duer fra Viggo Elofsson. Viggo 
Elofsson i Sverige har igjen skaffet 
seg sine Jansen-duer fra Jos ”De 
Klak” Van der Limpt. Den hollandske 
topp-oppdretteren ”De Klak” var god 
kamerat med brødrene Jansen, og  

 
 

hele hans stamme er bygget opp på  
duer fra de verdenskjente brødrene.  
Faren til ”Anders” er Norge-07-14012, 
som altså er Klak-Jansen fra Brakstad 
og Elofsson. Moren til Anders er, NL-
07-1372104, som er en nederlandsk 
import. Hennes avstamning er Van 
Loon, og hun er importert til Norge fra 
Eijerkamps avlstasjon i Nederland. 
 
En artig historie 
- Egentlig er det en litt morsom 
historie rundt denne duen, uttaler Erik. 
- Det begynte allerede da han var 
ungdue. Han og broren lærte seg å 
hoppe ut av sputniken, selv når den 
var stengt, og når jeg kom ut om  
morgenen lå de begge høyt i lufta og  
fløy og fløy. Da jeg senere slapp ut  

 
 

resten av flokken, fortsatte de å fly 
med flokken. Det ble mange timer på 
vingene det! Erik forteller videre at de 
to brødrene fløy godt på ungdue-
slippene også, men uten å utmerke 
seg på resultatlistene. Forrige høst 
plukket Eriks eldste sønn, Kristian, ut 
denne dua, og døpte den ”Anders”. 
Kristian ble enig med sin far om at 
denne dua skulle være Kristian sin. 
Gjennom vinteren gikk Kristian og 
fablet om pokaler og premier, og det 
ble jo en moderat versjon, for slik gikk 
det jo også. Så duen er jo egentlig 
Kristian sin. ”Anders” er jo bare to år 
gammel i 2010, så det blir spennende 
å se hva han kan utrette i sesongen 
som kommer. – Mulig jeg skal selge 
noen under dette paret også, ler Erik. 

Norge-08-9194 – ”Anders” – Beste brevdue i NBF 2009 

Til venstre, Erik Waaler med far til ”Anders” : N-07-14012 ”Mr. President” 
I midten: Sønn i familien Waaler / Helgesen, Kristian, med N-08-9194 ”Anders”. 
Til høyre: Anette Helgesen med mor til ”Anders”: NL-07-1372104 Eijerkamp (VanLoon) 
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Verdensmesterskapet for ungduer 
2010 avholdes i Wilcza i Polen med 
finale 4. september 2010. I 2011 
avholder det Polske Forbund den 
XXXII.Brevdueolympiade i Poznan. 
Fire måneder før denne begivenhet 
har de fått æren av å innby til  
det offisielle Verdensmesterkapet 
for Ungduer 2010.  
 
Tekst: Per Kristian Hansen 
 
 
Programmet 
Duene må være framme på slaget i 
Wilcza mellom 15. april og 1. mai 
2010. Ungene må være minst 30 
dager gamle og ved avsendelse 
medbringe sunnhetsattest fra norske 
veterinærmyndigheter, eiendomsbevis 
på medfølgende stamtavle og 
vaksinasjonsattest mot paramyxo.  
NBF vil som tidligere stå for 
innsamlingen av 25 duer til et norsk 
VM-lag etter tidligere utvelgelses-
prinsipper. Program for VM-duene i 
Wilcza / treningsflygninger:  
06.08 Brzeg - 108 km 
13.08 Wroclaw-150 km 
20.08 Legnica – 204 km 
27.08 Legnica - 204 km  
4.09 finalen fra Pyrzyce – 415 km.  
Alle opplysninger om duenes tilstand, 
treningsresultater med mer kan følges 
på Internettside: www.pzhgp.pl  
 
Finaledagen 
For besøkende er det opprettet en 
stor tribune og en storskjerm som 
oppdateres etter hvert som duene 
ankommer. På hjemkomstdagen vil 
de 50 beste ungduene auksjoneres 
bort på stedet. De resterende vil bli 
solgt over internet. Dagsorden for 
finaledagene: 
Fredag 3 september 2010 :  
Innsetting av duene fra kl.14.00 
Lørdag 4 september 2010:  
9.30 Offisiell velkomst for FCI-
delegatene. 
10.00Underholdningsprogram. 
12.00 Lunsj for besøkende. 
14.00 Venting på duenes ankomst. 
1700 (ca.) Auksjon.  
21.00 Avslutning 
 
Det norske laget 
Uttatte slag etter 2009-sesongen: 
Walente & Lindberg, gruppe 1, 2 duer  
Jarluf Lomeland, gruppe 8, 2 duer  
Jan Johansen, gruppe 7, 1 due 
Kjell Haldorsen, gruppe 6, 2 duer 
Krogsæther, gruppe 14, 2 duer 
Ingvar Kluge, gruppe 8, 1 due 
Waaler & Helgesen, gruppe 7, 1 due 

 
 
 
Jan Lindberg, 1 due, 1 due 
J & T Fjellheim, gruppe 7, 1 due 
S & G Thowsen, gruppe 2, 1 due 
Arvid Myreng, gruppe 2, 1 due 
Kjell Ellefsen, gruppe 1, 1 due 
Frode Brakstad, gruppe 16, 1 due 
Arild Berg, gruppe 3, 1 due 
Birk Håland, gruppe 8, 1 due 
Bjørn Aage Olavesen, gruppe 7,1 due 
 
Til sammen utgjør disse 20 duer som 
allerede er reservert plass på NBFs 
landslag. Hvis noen av disse 20 
uttatte ikke kan eller ønsker å delta 
settes det inn reserver etter følgende 
nummerorden. 
1. A. Lambach, gruppe 6, 1 due  
2. S & B. Olsen, gruppe 3, 1 due 
3. Jan Johansen, gruppe 7, 1 due 
4. Team Fevik, gruppe 3, 1 due 
5. Herlof G. Herlofsen, gruppe 3,1 due 
6. Karl Kristian Olsen, gruppe 7, 1 due 
7. Roger Olsen, gruppe 7, 1 due 
8. G. Totland, gruppe 5, 1 due 
 
Det norske VM-laget kan bestå av 
inntil 25 unger som er yngre enn 25 
dager. Det innebærer at medlemmer 
av NBF  kan søke om å delta om de 5 
ledige VM-plassene. 5 slag vil bli 
tilbudt deltagelse etter søknad og 
loddtrekning. Reservene kan også 
søke om dette tilbud. Søknad skal 
inneholde navn på oppdretter som 
søker om plass på det norske 
landslaget. Den søkende 
oppdretteren må være medlem av 
Norges Brevdueforbund. I søknaden 
skal også følgende tekst stå: 
 
Jeg søker å delta i VM i Polen i 2010 . 
Videre må påmeldingen inneholde 
søkerens telefonnummer og adresse. 
 
Søknad om de fem ledige plassene 
på NBFs landslag, eller annen 
melding sendes: 
NBF, Lundheim Allè 2,  
1636 Gml. Fredrikstad  
 
eller per e-post: perkhans@start.no  
innen 1. mars 2010. 
 
Betingelser for deltagelse i VM i Polen 
i 2010: Unger kan sendes som ikke 
har felt sin første fjær (25-30 dager) 
og som har 2010-ring. Levering av 
ungduer ca. 15. april. Påmeldingen er 
bindende. Det innebærer at man i god 
tid må gi begrunnet melding om at 
deltagelse er umulig på grunn av 
inntrufne omstendigheter. Også 
medlemmer som allerede har duer 
blant de 20 uttatte duene må bekrefte 
at de stiller med due(r ). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FCI One-Loft-Race / Verdensmesterskap 

for ungduer Polen 2010 

SBU-landskamp 

 
SBU-landskamp for ungduer 2010 
avholdes i Sverige. Kriteriene for 
utvelgelse av deltagere til de 15 
duer i SBU-landskampen er 
ungduemestrene i NBFs grupper + 
de beste i kl.10 NBFs 
Ungduemesterskap. (grupper i 09) 
Hvis vedkommende som er 
ungduemester i en gruppe ikke 
ønsker å delta, går tilbudet videre til 
neste på gruppens liste i gruppens 
ungduemesterskap. Det samme 
gjelder de som er med i premielista i 
kl.10, NBFs ungduemesterskap 
2009. Disse vil da også få 
muligheter til å delta i SBU-
landskampen hvis ikke nok duer til å 
fylle SBU-laget. Leveringsdato 
følger senere men må regnes være 
siste del av april med 30 dager 
gamle unger og planlegges å 
sendes samtidig med VM-duene for 
rimeligst mulig frakt og innsamling.  
Det er ikke noe startgebyr i selve 
SBU-landskampen.  
 
Det norske laget er  
Marianne Walente, gruppe 1, 1 due 
Jan Magnussen, gruppe 2, 2 duer 
Audun Larsen, gruppe 6, 1 due  
Steinar Helgesen, gruppe 7, 1 due 
Ingvar Kluge, gruppe 8, 1 due 
Rune Berg, gruppe 9, 1 due 
Ingar Aahlander, gruppe 11, 1 due 
Krogsæther, gruppe 14, 2 duer 
Kjell Røed, gruppe 16, 1 due  
Dirk Gebertt, gruppe 8, 1 due  
Kjell Ellefsen, gruppe 1, 1 due  
Andrea Gebert, gruppe 8, 1 due 
J. Langemyhr, gruppe 2, 1 due 
 
Alle grupper vil få tilbud om å delta. 
De som er tatt ut til å representere 
vil få beskjed enten per brev eller e-
post. 
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Etter en vanskelig sesong i 2008 
gikk vi løs på en ny i 2009. På 
grunn av rovfuglplagen, så 
sorteringen på høsten ble ”lettere” 
enn på mange år. Sorteringen 
hadde rovfuglen allerede tatt seg 
av. Det blir viktigere og viktigere å 
ha et avlslag for å sikre ungduer for 
neste sesong. Avlsduene mister vi 
jo ikke, heldigvis. 
 
Tekst og foto: John Langemyhr 
 
 
Planer og samarbeid 
Slippeplanen var bestemt og anmeldt, 
og vi gledet oss til å ta fatt igjen. Det 
er rart med det. Når våren kommer 
kribler det, og fjoråret blir minner som 
man legger bak seg. I år hadde vi 
flygesammenslutning med gruppe 16 i 
konkurranser fra Danmark og 
Tyskland. Det var fordi noen av oss i 
gruppe 2 valgte å stå over sydover-
slippene. 
 
23. mai Brandbu 1 119 duer. 
Førstekullsungene var avlet fram og 
de voksne duene ble forberedt til 
treninger. Treningene gikk greit, men 
noe rovfuglangrep ble de jo utsatt for. 
23. mai hadde vi det første slippet fra 
Brandbu. Det ble sendt 119 duer. 
Hjemkomsten var spredt, men de 
første duene hadde høy hastighet. 
Jan Magnussen tok de to første 
plassene. Hastigheten på vinnerdua 
var 1418 meter per minutt, og den har 
ringnummer Norge-2007-1443. Dua til 
Magnussen som tok andre plassen 
var Norge-2003-18107 og den fløy på 
1414 meter per minutt. Sverre 
Evensen ble nummer tre med dua 
Norge-2008-1580, som fløy med en 
hastighet på 1382 m/m. 
 
30.05 Brandbu 2  105 duer  
Duene i teten kom bra samlet, men 
flere av medlemmene savnet flere 
duer da maksimaltiden var utløpt. 
Etternølerne kom en og en utover 
kvelden og dagen etter. Steinar og 
Grethe Thowsen vant med dua 
Norge-2008-1308, som fløy med en 
hastighet på 1321 m/m. Andre 
plassen gikk til Arvid Myrengs Norge-
08-1197, tett etter vinneren på 1319 
m/m. Arvids due snek seg dermed 
mellom første og andre dua til 
Thowsen, Norge-2008-1309 som 
også hadde 1319 m/m, og som 
dermed kapret den tredje plassen. 
 
 
 

 
 

 
6.06 Dokka  66 duer. 
Det siste slippet på forsommeren som 
var fra nordlig retning var et hurtig 
slipp, og ble vunnet av Jan 
Magnussen med dua Norge-2008-
1568, og med hastigheten 1504 m/m. 
De to påfølgende duene på 
resultatlista hadde også 1504 m/m i 
hastighet så her var det tideler og 
hundredeler som avgjorde 
pallplasseringene. Andre plassen til 
Arvid Myrengs due Norge-2007-1511, 
og tredje plass igjen til Magnussen 
med dua  Norge-2007-1453. 
 
Den andre veien 
Nå begynte sydoverslippene og det 
var bare Myreng og Thowsen fra 
gruppe 2, som ble med på disse 
slippene. 
 
14.06 Hjørring  107 duer 11 slag 
Frode Brakstad, gruppe 16 vant med 
due 08-13799 på hastigheten 1073 
m/m. Arvid Myreng og Steinar 
Thowsen fra gruppa vår hevdet seg 
godt. Arvids beste duer ble nr. 3 og 4 
og Steinars beste duer ble 
nr.5,6,7,8,og 9 
 
20.06 Skaderborg  36 duer 7 slag 
På dette slippet hevdet medlemmene 
fra gruppe 2 seg godt i konkurranse 
med medlemmene fra gruppe 16, og 
Arvid Myrengs due Norge-2008-1229 
vant slippet med en hastighet på 1043 
m/m. Arvid fikk to duer i følge og 
kapret dermed også andre plassen 
med dua Norge-2008-1185. Hakk i hel  

 
 

 
på duene til Myreng, kaprer S&G 
Thowsen tredje plassen med Norge-
2007-1617 kun 1 meter bak første og 
andre plassen. 
 
20.06 Hjørring 80 duer 10 slag 
Suksesen fortsetter for  den tidligere 
NBF-presidenten, Arvid Myreng. Han 
tar de tre øverste plassene i 
konkurranse med blant annet den 
sittende presidenten. Arvids 
vinnerdue Norge-2008-01238 vinner 
med hastigheten 1073 m/m. De to 
neste duene på pallen tilhører også 
Myreng, og de tre duene på pallene er 
registrert på omtrent samme 
hastighet. Det er kun desimaler som 
skiller de tre fra hverandre. Andre 
plassen er Norge-2008-1219, og 
tredje plassen er Norge-2008-1249. 
 
27.06 Padborg 21 duer 6 slag 
Frode Brakstad  gruppe 16 vant med 
due 07-14006, hastighet 948,99 m/m. 
Arvid Myreng kom på en tredje plass 
med Norge-2007-1511 med 
hastigheten 719 m/m. Fjerde plassen 
gikk til S&G Thowsen med dua 
Norge-2007-1617 som fløy med en 
hastighet på 633 m/m. 
 
27.06 Hjørring 77 duer 10 slag 
Frode Brakstad  gruppe 16 vant med 
due 08-13831, hastighet 938,56 m.m. 
S&G Thowsen tok andre plassen med 
Norge-08-1308 med en hastighet på 
891 m/m. Thowsen tok også tredje 
plassen med dua Norge-2008-1251 
på 890 m/m, mens Myreng igjen 

Slipprapport fra gruppe 2 – Tønsberg BK  

Arvid Myreng med enkehannen Norge-2006-1511. Stolt eier betrakter sitt vidunder. 
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hevder seg i teten med en fjerde plass 
på Norge-2008-1249 med 890 m/m 

 
4.07 Hjørring 53 duer 8 slag 
Frode Brakstad  gruppe 16 tok de tre 
første plassene med sine duer. Våre 
gutter plasserte seg slik: 
7.Thowsen, Norge-08-1308,1027 m/m 
17.Myreng,Norge-2006-1614,547m/m 
 
11.07 Dokka 59 duer 
Det siste slippet i år med voksne duer, 
og nå var gruppe 2 samlet igjen. Vi 
hadde ikke så mange duer igjen å 
konkurrere med, så forventningene 
var ikke så store. Duene kom veldig 
spredt og vi savnet også noen duer. 
Sverre Evensen vant slippet med sin 
Norge-2008-1567  med en hastighet 
på 1131 m/m. Evensen tar også 
andre plassen med Norge-07-1276 på 
1111 m/m. Arvid Myreng tok tredje 
plassen med Norge-2007-1686 på 
1038 m/m, og sikrer seg dermed det 
sammenlagte mesterskapet for 
voksne duer i gruppe 2 i 2010. 
 
Arvid Myreng - mester i gruppe 2 - 
fjerde år på rad 
Med systematisk og godt arbeid med 
duene har Arvid klart det igjen. Han 
ble den beste. Utfordringene for Arvid 
har vært de samme som for oss 
andre, men allikevel klarer han det 
gang etter gang. Han er den eneste i 
gruppa vår som gjennomførte 
slippsesongen etter slippeplanen. Han 
sier at det var mer moro før, med flere 
konkurranser og flere å konkurrere 
med. Blant Arvids mange gode flygere 
velger jeg å trekke fram to av de. 
Norge-2006-1511 – en blåternet 
enkehann. Den er avlet på duer fra 
Dan Kristiansen. Stamme: Van der 
Espt /Fabry. Den ble nr. 2 fra Dokka 
6.06 og nr. 3 fra Padborg 27.06 (nr. 1 
i gruppe 2). Padborg var et vanskelig 
slipp. Det var sterk østavind den 
dagen, og Kristiansand-duene blåste 
visst ut på oljeplattformene, forteller 
Arvid. Selv hadde han med fire duer 
og alle kom hjem. Det  var godt gjort. 

Åringshannen 08-1185 fløy også godt 
for Arvid. Dette er en flott ternskjæret 
due med mye Fabryblod i årene. På 
farssiden Herlofsen/ E.Schrøder. Fra 
Hjørring 13.06 var den først av alle, 
og fra Skanderborg uka etter ble den 
nummer to.  
 
Den voksne sesongen 
Så var konkurransene med de voksne 
duene over. Dessverre ble det nok en 
vanskelig sesong. Mange gode og 
erfarne duer fikk problemer på 
kappflygningene. Noen duer kom 
hjem rispet opp av rovfugl, og andre 
ble skremt helt ut av kurs. 
Problemene gjorde at vi måtte avlyse 
de siste slippene på slippeplanen 
blant annet Hamburg og Soltau. 
Samarbeidet med gruppe 16 hadde 
gått greit og transporten likeså. Været 
hadde stort sett vært godt på de fleste 
av slippene. Flygningene fra Danmark 
var preget av sterk østavind, og det vi 
så da var at noen få duer lå i front, så 
ble det en lang pause til de neste 
duene kom. Vel,vel. Med den voksne 
sesongen over, ble det tid til litt ferie 
før ungdueslippene skulle begynne. 
 
Ungdueslippene 
17. august startet første konkurranse 
med ungene. Ungdueslippene har 
stort sett gått veldig bra for oss i 
gruppe 2, så vi var ganske 
optimistiske. Ungene var godt trent i 
alle retninger og de var i god form. 
Jan Magnussen har vært uslåelig med 
sine ungduer i flere år. Ville han greie 
det igjen? 
 
17.08 Brandbu I  131 duer 6 slag 
John Langemyhr vant 
slippet med Norge-2009-
1343  med en 
hastighet på 1103 m/m. 
Det ble en klar seier da 
neste due, som også 
tilhører Langemyhr, kun 
har en hastighet på 980 
m/m. Jan Magnussen vil 
også være med i teten på 
ungdueslippene, og tar 
tredje plassen med sin 
Norge-2009-1384, med en 
hastighet på 923 m/m. 
Været var pent og solfylt. 
Vi ventet at duene skulle 
komme greit. Det gjorde 
de for så vidt også, men 
det varte og rakk før alle 
kom. Innenfor 33%-lista 
hadde den siste dua en 
hastighet på 373 m.min. 
Det må jo ha vært noe 
etter dem og skremt dem 
på avveie. 
 

22.08 Brandbu II  109 duer 5 slag 
Sol og varmt med litt motvind på dette 
slippet. Denne gangen gjorde duene 
til Magnussen rent bord i toppen. De 
seks første plassene gikk til ham. 
Vinneren hadde en hastighet på 1124 
m/m og har ringnummer Norge-2009-
1381. Andre og tredje plassen var rett 
i halen på sin slagkamerat, og de har 
ringnummer ”1382” og ”1377”. 
 
30.08 Dokka I, 88 duer, 5 slag 
Sverre Evensen vant dette slippet 
med Norge-2009-1253 med 
hastigheten 1154 m/m. Rett etter 
kommer det to duer til Jan 
Magnussen på resultatlisten på 1153 
m/m. Det er ”1384”, og igjen tar 
”1377” tredje plassen. Været var også 
denne gangen fint. Ganske varmt, sol 
og litt vind. God hjemkomst hadde vi 
også. 
 
5.09 Dokka  II  64 duer  5 slag 
Fint vær og god hjemkomst. Noen av 
oss hadde spart litt på duene sine. 
Dessuten var flere av dem kommet 
svært langt i fellingen. John 
Langemyhr gjorde det godt med sine 
duer denne gangen. Duene hans 
erobret de fem første plassene. 
Nummer 1 ble Norge-2009-1349 med 
hastigheten 1248,36 m/m. Duer fra 
Kai Jenssen og Viggo Elofsson ligger 
bak i avlen til denne ungen. Selv om 
vi savnet noen duer, var vi ganske 
fornøyde med ungduene våre. 
Magnussen klarte det igjen og ble 
ungduemester i gruppa. Han ble tett 
fulgt av Sverre Evensen, så til neste 
år er det mange som har lyst til å ta 
han på ungdueslippene. 

 

Myreng med enkehannen 08-1185 

Ungduemester i gruppe 2 i 2009: Jan Magnussen. 
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Gruppe 7 sin slippeplan for 2009 
var planlagt slik at man i 
voksensesongen fløy fra sør. Først 
den svenske vestkysten nedover 
så over til sydsiden av Sjælland i 
Danmark. Avslutningen skulle være 
fra Hamburg i Tyskland. Når 
gruppe 7 kom til ungduesesongen 
var det planlagt at slippene skulle 
gå fra nordlig retning. Her er en 
oppsummering av hvilke duer som 
var best på de ulike slippene: 
 
Tekst : Erik Waaler 
Foto : Glenn Johansen 
 
23/5 Stenungsund, 150 km.  
243 duer deltok, og Waaler/ Helgesen 
tar de 6 første plassene. To duer går 
inn likt og deler førsteplassen. J & T 
Fjellheim følger på de tre neste 
plassene. Første plassen går til 9194-
08(A) Van Loon / De Klak Janssen, " 
Anders", og 9197-08(A) Deseyn-
Delbar/ Baeck/ Deneys. Tredje due er 
9270-07(U) stamme: Fam. Lindberg 
 
30/5 Kungsbacka, 200 km.  
193 duer deltok i dette slippet, hvor 
Steinar Helgesen tar førsteplassen. 
Tett etter følger Waaler Helgesen 
med de seks neste plassene. Som 
forrige helg klokker Waaler/ Helgesen 
inn to duer på samme sekund, 
og tar derfor to andreplasser. Første 
plassen er 8321-08 (A) Deweerdt 
(Herlof Herlofsen). Duen heter 
”Turbogunder”. Andre plassen går til 
9194-08(A), " Anders", dette er 
samme due som vant forrige, og helg 
9223-07(A) Deseyn-Delbar / Baeck 
 
6/6 Halmstad, 300 km, 158 duer. 
Jan Johansen tar førsteplassen, 
etterfulgt av Ole Gjermundsen på 
andreplass, og J & T Fjellheim på 
tredjeplass. Første due er 9611-05(A) 
Vermote / Devert / Willequet. Dette er 
en due under J Johansens superpar. 
Andre plassen er 9477-06(A) Delbar/ 
Huyskens Van Riel. Tredje due er 
8807-07(U) Verstraete / Verstraete 
Janssen, etter to duer fra J E Baller. 
 
13/6 Landskrona, 400 km, 83 duer. 
Ragnar Jørgensen tar førsteplassen. 
Tett etter følger Bjørn Aage Olavesen 
med de to neste plassene. Første 
plassen er 8894-08(A), er duer under 
den gamle Jørgensen-stammen. 
Andre dua til Olavesen er 9023-08 (A) 
som er en ”eventyrmix” etter duer fra 
Ole Fjellheim og A & A Knudsen. 
Tredje due er 9027-08(A), som også 
er en slik ”eventyrmix”. 
 

 
 

 
20/6 Kungsbacka, 200 km.,  
107 duer deltok i dette slippet hvor 
J.& T. Fjellheim tar de fem første 
plassene. Waaler / Helgesen følger 
på de tre neste plassene.Første due 
er 8795-08(A) Steven Van Beemen 
fra " par 6. A Porsmose /  datter av 
"255" Henning Jørgensen. Andre due 
er 8796-08(A) som er av samme 
stamme duer som første due. Tredje 
due er 8759-08(A) som har Rudi 
Hendrix og Flor Engels-avstamning. 
 
27/6 Nykøbing, 500 km., 56 duer 
Steinar Helgesen tar førsteplassen 
med 8321-08(A) "Turbogunder", 
samme due som vant Kungsbacka.  
Ole Gjermundsen tar andreplassen 
med 8531-07(A),  som er en due med 
Delbar / Huyskens-Van Riel-blod. J & 
T. Fjellheim tar tredjeplassen. med 
9985-05(A) Verstraete fra Jan Erik 
Baller /  Meullemans-Jansen (egen 
stamme) 
 
27/6 Hamburg, 650 km., 48 duer. 
Jan Johansen tar storeslem, med de 
tre første plassene. Kun en due hjem 
på oppslippsdagen. Første due er 
9327-04(A) Vermote / Deweerdt / 
Willequet. Nok en gang en due etter 
superparet. Andre plassen er 9607-05 
(A) Vermote / Deweerdt / R. Lilleby. 
Tredje plassen går til 8473-07(A) 
Vermote / Devert / Willequet, som 
også er en due etter superparet. 
 
4/7 Kungsbacka, 200 km., 52 duer 
Waaler/ Helgesen tar de to første  
plassene. A & A Knudsen følger på  

 
 

 
tredjeplassen. Første due er 9194- 
08 (A) " Anders", som kroner 
sesongen med nok en første plass. 
Ved siden av dette, har ”Anders” 
100% premiering på 7 slipp med 
plasseringene 1,1,2,6,9,12 og 45. Blir 
dermed årets hann Ø/S NBF. Andre 
plassen er 9191-08(A) Buschaert, og 
tredje plass er 8993-07 (U) Steven 
van Breemen–Albert Marcelis/Engels 
 
15/8 Eidsvoll, 100 km, 285 duer. 
Ungdueslipp hvor Karl Kristian Olsen 
tar en skikkelig storeslem med de 29 
første plassene. Etter følger Waaler / 
Helgesen med de neste 14. 
1. 9172-09 "Blåbærkongen". Janssen 
fra Ove Andersson / Rudi Hendrikx. 
2.9193-09 Begge foreldre fra Baller. 
3. 9159-09 Janssen/ Kirkpatrick, etter 
”den engelske tilflyvær’n”. 
 
22/8 Rena 1, 200 km., 253 duer. 
Steinar Helgesen tar førsteplassen, 
med 8921-09 (Janssen). Meget 
gledelig er det at gruppe 7`s nyeste 
medlem, Glenn Johansen, følger med 
de neste fire duene. Andre plassen er 
9465-09 (Houben / Moris / Engels) og 
tredje plass er (9467-09 Flor Engels / 
Van Breemen) 
 
29/8 Rena 2., 200 km. 124 duer 
Storeslem til Glenn Johansen med de 
tre første plasseringene. Alle i 
gruppe 7 gleder seg over denne 
prestasjonen blant en nybegynner 
1: 9467-09, (tredje plass Rena 1) 
2: 9465-09 (andre plass Rena 1) 
3. 9442-09 Van Bremen / Denisse 

Slipprapport fra gruppe 7 – Østfold 

Årets nykommer i gruppe 7: Glenn Johansen slo til med storeslem fra Rena. 
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Haugesund Brevdueforening 
arrangerte i helgen 15 – 16. januar 
2010 uttakningsutstilling for 
gruppene 9 og 14. Utstillingen ble 
som vanlig arrangert i vårt 
klubbhus som har vist seg å være 
glimrende til formålet. 
 
Tekst og foto: Knut Austreim 
 
Unghanner og rundstykker 
Denne gangen var det påmeldt til 
sammen 82 duer fra 11 utstillere. 
Duene var fordelt på 4 klasser med 
henholdsvis 4 avlshanner, 6 
avlshunner, 42 unghanner og 30 
unghunner. For første gang var det 
Gunnar Hatlelid fra Os som dømte 
ved utstillingen i Haugesund. Med seg 
som skrivere hadde  han Øyvind Lien 
og Knut Austreim, mens Jan Inge 
Våge hadde tatt på seg ansvaret for 
bevertningen og stilte med nydelige 
rundstykker. 
 
Duell om Grand Prix-tittelen 
Det var som vanlig stor spredning på 
resulatene med alt fra 91,25 poeng til 
94,50 poeng. Spesielt unghunnene 
utmerket seg positivt, da hele 5 stk. 
gikk i 94 poeng eller høyere og 
ytterliggere 6 stk. mellom 93,00 og 
93,50. Når det gjaldt utstillingens 
Grand Prix due stod dette mellom en 
unghann og en unghunn. Etter nøye 
vurdering fra dommer Gunnar Hatlelid 
ble det til slutt due nr. 13950-09 
tilhørende Lars Eikeland fra Stord 
som fikk denne ærefulle tittel. 
 
Vellykket 
Det var et vellykket arrangement hvor 
det er veldig lærerikt for oss som 
skriver for dommeren å høre hans 
kommentarer og vurderinger av 
duene, noe som gir inspirasjon og tips 
til hvordan vi skal plukke ut egne duer  
til neste utstillinger og hvordan vi kan 
forberede dem best mulig. 
 
Resultater: 
Klasse 1, åpen klasse hanner 
1. 13050-06, Øyvind Lien, 92,75 p 
 
Klasse 2, åpen klasse hunner: 
1. 11610-07, I. L. Austreim 93,75 p 
2. 13387-07, Åge Røssland, 93,25 p 
3. 13252-08, Krogsæther, 93,00 p 
 
Klasse 3: 
1. 12260-09, K. Austreim,  94,50 p 
2. 12342-09, Øyvind Lien, 94,25 p 
3. 12948-09, I. L. Austreim, 93,75 p 
4. 12455-09, Øyvind Lien, 93,75 p 
 

 
 
 
Klasse 4: 
1. 13950-09, Lars Eikeland, 94,50 p 
2. 12905-09, Jan Inge Våge, 94,25 p 
3. 12200-09, I. L. Austreim , 94,00 p 
4. 14097-09, C.M.Krogsæther, 94,00p 
5. 12877-09, Jan Inge Våge, 94,00 p 
 

 
Lars Eikeland mottar premien for 
utstillingens beste due av Jan Inge 
Våge 

 
13950-09 tilhørende Lars Eikeland, 
utstillingens beste hunn samt Grand 
Prix vinner med 94.50 poeng. 

 
12260-09 tilhørende Knut Austreim, 
utstillingens beste hann med 94,50 
poeng 

 
Dommer Gunnar Hatlelid i aksjon 
sammen med skriver Øyvind Lien 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utstilling i Haugesund Å måle krefter 

med de beste i 

Skandinavia 
Arrangørene av SBU-landskampen 
med ungduer 2009, Larvik og 
Telemark Brevdueforening, 
arrangerte også et One-Loft-Race 
som var åpent for deltagelse for 
alle. Her ble man utfordret til å måle 
krefter med de beste 
ungduenduene fra Skandinavia.  

 
 

Tekst: Lars Corneliussen 
Foto: Lars Corneliussen 
 
I tillegg til de kjente Norges 
Brevdueforbund s landslag bestående 
av 15 duer, var det flere norske 
ungduer som tok denne utfordringen. I 
essduekonkurransen dukket det opp 
noen norske navn høyt oppe på 
resultatlistene som fortjener litt 
oppmerksomhet. 
 
Tøff konkurranse 
En forholdsvis stor andel av de 
tilmeldte duer klarte aldri å samle 
noen poeng i essduekonkurransen. 
Av de 45 skandinaviske 
landslagsflygerne var det bare 17 
ungduer som samlet poeng i 
essudekonkurransen. Det var til slutt 
bare 45 duer totalt , som kapret seg 
essdueponeg. Her er listen over de 
norske essduene som gjorde det best 
i denne konkurransen: 
1. N-09-14750-Magne Henne (2994) 
2. N-09-7512- Roy & T.A. Bø (2954) 
3. N-09-15128 Kjell Røed (2926) 
4. N-09-14893 Øystein Knive (2890) 
5. N-09-14811P.A.Johannesen (2780) 
6. N-09-14563 Ragnvald Blom (2678) 
7. N-09-14986 Steinar D Nilsen(2644) 
8. N-09-091  Kjell Ellefsen (2644) 
9. N-09-6435 Reidar Haugland (2643) 
10. N-09-14971- Thow Møller (2637) 
 
Nomaden ”14750” 
Duen som vant essduekonkurransen 
har litt av en rekke mennesker som 
står bak sin eksistens. Hør bare: 
Nybegynneren Magne Henne fikk 
duen fra Sigurd Ellefsen, som igjen 
hadde lånt foreldrene til 14750 fra 
Frode Brakstad. Frode har i sin tur 
skaffet seg disse foreldrene fra Viggo 
Elofsson (Klak-Janssen) og Patrick 
Philippens (Ben). Etter siste OLR 
kappflygning ble 14750 auksjonert 
bort til sin nye eier: Lars Corneliussen. 
Vi ser at den lokale Larviks-gjengen 
preger resultatlisten, men gledelig er 
det å se at to Bergens-oppdrettere er 
med i det gode selskap 
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Det er ingenting som overlates 
tilfeldighetene i dueholdet til 
bergenseren Svein Olaf Drageland. 
Bak hver eneste detalj ligger det en 
tanke. Da redaktøren besøkte Svein 
Olaf på Sotra utenfor Bergen, 
hadde han forberedt seg godt til 
intervjuet, og det bekreftet bare det 
faktum at Svein Olaf er en 
perfeksjonist når det kommer til 
brevduer. 
 
Tekst og foto: Svein Olaf Drageland 
og Lars Corneliussen 
 
Resultater  
Svein Olaf drev med brevduer også 
som barn på 60-tallet, og etter 
suksess på kappflygninger på 70-
tallet ble det en pause med dueholdet 
på grunn av flytting og familie-
etablering. Han hadde en liten periode 
på begynnelsen av 80-tallet som aktiv 
brevduemann sammen med sønnen, 
og vant også da noen premier i 
gruppa. I forkant av gjenoppstarten 
med brevduer i 2006, hadde han noen 
duer i et lite lekehus med utebur nede 
på bakken. I 2006 ble det bygget nytt 
slag. – Da ble det alvor igjen, sier 
Svein. Det tok ikke lang tid før 
resultatene begynte å komme for 
Svein. De første ungene ble født i 
2007, og allerede året etter, i 2008, 
ble han gruppemester i gruppe 6. I 
2008-seongen ble hunnen Norge-
2007-5367 årets hunn og årets 
sprinter i gruppe 6. Denne duen er 
avlet av Hans Ulrik Jensen, og fløy 
Skudenes – Bergen som ungdue (150 
km.), og flyttet etter hvert inn i Sveins 
nye slag. Årets hann fikk han også i 
2008, med duen Norge-07-5827.  
Dette er et resultat av egen avl, og 
duene som er brukt for å avle denne 
er en hunn fra Hans Ulrik Jensen, og 
en hann som fløy enslipp fra 
Gaustadtoppen (200 km.) i 2006. 
Avstamningen til denne hannen er 
duer fra Ansgar Næss og Sveins bror, 
Einar Drageland. I 2009 startet Svein 
sesongen med 32 flygeduer. Etter et 
uheldig treningslipp på 40 kilometer, 
der falken antakeligvis skremte 
duene, ble konkurranseteamet 
redusert til kun 16 duer. Årets hann 
og årets hunn fra 2008 ble også satt 
ut av spill etter dette. På tross av et 
slag i ansiktet som dette  i 
sesongoppkjøringen, fikk Svein første 
og andre plass på et slipp med 224 
deltagende duer i det første slippet i 
2009. Svein var bortreist i forbindelse 
med et slipp i sesongen 2009, og 
hadde    problemer        med         den  

 
 

elektroniske   tidtakingen   sviktet    en  
annen helg, så slippsesongen ble ikke 
helt som forventet for Svein i 2009, 
selv om han avsluttet med god 
hjemkomst resten av sesongen. Svein 
tar fatt på 2010-sesongen med friskt 
mot. 
 
Duene 
Duer i slektskap, og som flyr godt 
settes sammen I parrene skal hannen 
og hunnen helst ha så ulike øyne som 
mulig. Hvis Svein Olaf har lagt merke 
til at unger under enkelte par blir borte 
fra slaget lettere enn andre unger 
under andre par, på tross av like 
oppvekstvilkår, fjerner han, eller bytter 
om på avlsparene. - Alle duene på 
slaget skal være like sunne, og en 
viktig regel for å oppnå dette er å ikke 
overbefolke slaget, sier Svein. Han 
mener at for mange duer på for liten 
plass ofte er den største tabbe en  
dueholder gjør. Han fremholder den 
gamle regelen, som tilsier en 
kubikkmeter plass pr. due. Denne 
regelen mener han det er svært få 
duefolk som klarer å holde. – At noen 
dueholdere får bedre prestasjoner 
etter å ha mistet noen av sine 
kappflygere, kan jo være en 
indikasjon på viktigheten av dette. 

 
 

Slaget 
Svein Olaf har et dueslag som 
arkitekturisk sett er godt 
gjennomtenkt. Det er tilnærmet fri 
utsikt til himmelen 360 grader, når 
man står inne i slaget. Veggene er i 
praksis vinduer. Dette for at duene 
skal kunne se solens gang på 
himmelen gjennom hele døgnet, 
uansett om de oppholder seg ute eller 
inne. I den mørke årstiden, og om 
natten er det også en fordel at duene i 
klarvær kan observere månen og 
stjernehimmelen– Dueslaget må være 
så lyst som mulig, sier Svein Olaf, og 
legger til at han er klar over at noen 
mener det motsatte på grunn av at 
klippeduene helst lager sine reder i 
mørke fjellsprekker. Bakveggen i 
redeboksene på slaget har vinduer. 
Fra redeboksene sine ser duene ut 
mot vest. Mot vest har de fri sikt mot 
solnedgang og et jorde der en bonde  
jobber med sinn beitemark til sau. 
Kritiske røster mente at denne måten 
å innrede dueslag på var dømt til 
fiasko. – Vi får nå se på det, smiler 
Svein lurt. Ventilasjon er det også lagt 
vekt på i dueslaget, og med volierer i 
forkant av den østlige veggen får 
duene rikelig med frisk luft. - Det skal 
ikke  lukte  due  av  et   godt   ventilert  

Ingenting er tilfeldig – Et portrett av  

Svein Olaf Drageland viser frem en sunn og frisk blå hann, som spiser Brokkoli. 
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dueslag, sier Svein. Luftfornyelsen 
skal  være  thermisk  naturlig, det vil si  
at det aldri må forekomme store raske  
temperaturvariasjoner. Granulat eller 
trepellets brukes på gulvet, og Svein 
bruker ikke rister i gulvet, da han 
mener at gjødselhaugene under 
disse, kan utgjøre en fare for 
muggsopp og innsektslarver. Utover 
dette har han også meninger om flere 
ting når det gjelder innredning av 
slaget. – Vannkar skal være plassert 
så nærme utebur eller netting som 
mulig. - Vannet skal opp fra gulvet! 
 
Brevdueholderen 
Svein tror at duenes type, 
forutsetning, styrke, intelligens, form 
og kondisjon betyr mye, men han 
mener samtidig at brevduemannen 
har vel så stor betydning for 
resultatene. – Man kan jo oppleve å 
overta duer som andre ikke vil ha fordi 
at de ikke får noe til med dem, så 
viser disse duene til at de kan slå til 
hos en annen dueholder, mener 
Svein. Noen mener at duemannen 
betyr 50%, og at duen betyr 50%, og 
dette er en teori som Svein mener er 
viktig å tenke over. Svein Olaf synes 
ikke man skal ha et likegyldig forhold 
til duene om vinteren. Det er da 
grunnlaget for neste sesong legges. 
Med vinter mener han perioden fra 
oktober til mars, og perioden mellom 
mars og oktober blir da å regne som 
sommerhalvåret for duene. I begge 
disse ”duehalvår” skal dueholderen 
være nøye med regelmessighet i sitt 
stell av duene. I januar, februar og 
mars får duene et måltid pr. dag, og 
da om morgenen. Duene skal har rent 
vann hver dag, og vannet skal skiftes 
rett i forkant av at det fôres. Vannkar 
rengjøres hver dag grundig for belegg 
og smuss. – Duemannen skal selv 
kunne drikke av samme drikkekar 
som duene drikker av, så rent skal 
vannkaret være, sier Svein med et 
alvorlig blikk. 
 
Om brevdueholdet, fôring med mer 
Fôret skal bare oppbevares i 
papirsekker, og alltid på et loft i et 
bolighus. Der hvor fôret skal 
oppbevares må det alltid være 
temperert og tørt. Oppbevar aldri fôret 
i en kjeller, i en garasje eller i uteluft. 
Dueholderen må forstå verdien av 
regelmessig bad for duene. Helst 
ukentlig mener Svein, og legger til at 
det selvfølgelig ikke gis badevann når 
det nærmer seg minusgrader ute. Om 
sommeren skiftes vannet to ganger 
daglig, i forbindelse med måltidene. 
Utetemperatur har innvirkning på  

 
 
forbrenningen til duene, og fra 
naturens  side  vil   duer   hamstre  og  
”fete seg opp” når det er tilgang på frø 
og grønne blader. Slik er det ikke med 
brevduer i fangenskap. - Derfor har 
jeg noen prinsipper hva angår mine 
brevduers tilgang på fôr, vitaminer og 
mineraler, sier Svein, og legger til at  
duene  hans  får ny  grit  hver morgen.    
Noe rødsten blandes også sammen 
med den ferske grit. Duene har alltid 
tilgang til skjellsand, og denne skiftes 
ukentlig. Hver søndag har duene fri 
tilgang til piksten, som fortæres ulikt 
gjennom året. Løvetannblader med 
blomst buntes og festes til netting i 
duenes solveranda. Dette blir spist 
jevnt og trutt, og duene bruker gjerne 
de tørkede løvetannsbladene som 
redemateriale. Det samme kan med 
held gjøres med rapidsalat, 
isbergsalat, brokkoli, mener Svein 
Olaf. Han har også noen regler knyttet 
til fôringen: 10 gram fôr pr. due hver 
morgen. Dersom ikke alt spises opp, 
skal restene fjernes fra slaget. 
Flygeduene blir sluppet ut hver 
morgen ca. klokken 06.00. 10 – 12 
timer senere slippes alle ut igjen. 
Duene fôres da med 20 gram pr. due. 
– Nå må dueholderen observere 
duenes appetitt, sier Svein. Er det en 
due som forlater matfatet før alt er 
spist opp, må man vurdere å gå ned 
til 15 gram pr. due den påfølgende 
ettermiddagen. Duene blir skilt på 
nyttårsaften. I perioden frem til 
parringstiden i mars får duene et 
måltid pr. dag. Ved dette ene måltidet 
gis bare 20 gram pr. due, og 
halvparten av dette fôret kan gjerne 
inneholde bygg. Svein prøver å 
variere mellom de ulike 
fôrblandingene som kommer fra 
fôrprodusenten. – Jeg har sagt det 
før, men sier det igjen: rent vann hvert 
måltid er meget viktig, gjentar Svein. 

 
 
 
Forberedelser til sesongen 
-Det er synd vi ikke kan ha duene ute 
året rundt, mener Svein, som frem til 
1. april ikke lar sine duer fly fritt rundt                              
slaget. Duene skal være skilt minst en 
måned før sammenparring. – Det er 
mange som slurver med treningen og 
øvrige forberedelser til slippsesongen. 
Hvis det kommer tre uforberedte duer 
i et konkurranseslipp med 200 duer, 
kan disse tre duene ødelegge mye for 
hele flokken. Duer er flokkdyr, og hvis 
noen duer nøler med å stake ut 
kursen, så påvirker dette 
nødvendigvis resten av flokken.  Alle i 
brevduemiljøet må samarbeide 
systematisk for å unngå dette. 
Foreninger og medlemmer må gå 
sammen om å arrangere felles 
treningsslipp. Det er ingen som tjener 
på å trene for seg selv i 
sesongoppkjøringen, selv om mange 
tror at de gjennom dette får et 
forsprang til sine konkurrenter. Det er 
viktig at man setter regler for 
minimum antall fellestreninger. Man 
kan sette krav til deltagelse i 
treningsslipp, og følge opp dette 
gjennom loggføring av brevdueholder 
og antall duer ved hver fellestrening. 
Dette bør gjøres foran både før 
voksen- og ungduesesongen tar til. 
Man kan eksempelvis sette krav til at 
duer skal ha deltatt og kommet hjem 
på minimum fire felles treningsslipp 
før de kan delta på gruppeslipp. 
 
Om PR i brevduesporten  
Svein Olaf har mange meninger om 
brevduesporten, og mener vi har mye 
å gå på hva gjelder PR for vår kjære 
hobby. Selv har han gått i gang med å 
bidra med diverse historisk og annet 
interessant stoff til tidsskriftet, som 
våre lesere skal få nyte godt av i tiden 
fremover.  

brevdueholder Svein Olaf Drageland 

Svein Olaf Drageland foran det lysvennlige duslaget, med landlige omgivelser. 
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Bakgrunnen 
Svein Olaf Drageland, har forsynt 
nåværende redaktør, med mye 
brevduetidsskriftshistorisk materiale, og 
av dette kan man sammenfatte. I 1890 
utkom et stort kapittel om bruken av 
brevduer i ”Norsk Militært Tidsskrift” 
som ble utgitt av Kristiania Militære 
Samfund hos Schibsted forlag. I 1895 
kom Kaptein Frithjof A. Lunde med 
boken ”Brevduen” som blant annet 
inneholdt : ”en hånbok for duevenner”, 
”sygdomme hos duer og høns” samt 
”det militære brevduevæsen”. Boken 
utkom i Porsgrund hos H. Joh. Dyrings 
Forlag. I 1897 samlet 
Brevdueforeningen ”Kristiania” seg om 
et organ som ble kalt ”Brevduen”. Dette 
tidsskrift og dens forenings formål var 
”Brevduesportens Fremme til 
Nyttiggjørelse i mulig Krigstilfælde”. Man 
antar at dette tidsskrift kun utkom denne 
ene årgangen 1897, og i 9 ulike numre. I 
flere år utkom også ”Tidsskrift For 
Fjærkræavl” utgitt av ”Foreningen til 
Fjækræavlens fremme i Norge”. Dette 
kom også ut i Porsgrund hos Dyrings 
Forlag. I dette tidsskriftet hadde man 
egne spalter som het ”Dueafdelingen”. 
Disse spaltene ble redigert av 
Brevdueforeningen ”Kristiania” ved dens 
sekretær, Hr. Kontorchef Halfdan 
Hansen. I dette tidsskrifts 26. årgang, i 
1909, kan man lese: Til 
brevdueforeningens medlemmer. De norske 
brevdueforeninger har i en længere tid 
manglet et organ, hvori man har kunnet 
meddele sine meninger, og hvori man har 
kunnet føre en saglig diskussion om ting af 
interesse for brevduesagen. Denne mangel er 
nu afhjulpet, idet ”Norsk Tidsskrift for 
Fjærkræavl” velvilligst har stillet sine spalter til 
disposition, og det er nu vort haab, at 
brevduesagens venner vil indse den store 
betydning, som et saadant organ vil have for 
vor sport… Overalt i udlandet ser man, at 
brevdueforeningerne har sit eget organ, og at 
disse blade spiller en betydelig rolle i 
foreningernes hele liv.” 

I flere nummer av dette tidsskrift i år 
1909 var ”Duafdelingen” å finne. 1890, 
1895, 1897 og 1909 er altså sentrale år i 
det man kan regne som bakgrunnen for 
”Norsk Tidsskrift for Brevduesport”.  Her 
gjengis de første sidene, i det første 
nummer, den første årgang av vårt 
tidsskrift, da abonnementsprisen var 
kroner 3 pr. aar. 

 
 
 
 

or vel et aars tid tilbage slut- 
tet foreningen overenkomst 
med ”Norsk Tidsskrift for 
Fjærkreavl” der lovet at stille 
indtil 4 spalter til 

dispososition for en rubrik om due- 
sport. Til en begyndelse var vi tilfreds 
med den plads, der blev os tilkjendt, 
men efterhvert blev plad-sen mindre 
og mindre og det endte tilslut med, at 
der gik flere numre, som intet 
indeholdt om vor sport, endskjønt 
der fra redaktørens side var indsendt 
tilstrækkelig stof i betimelig tid, stof 
som saaledes  blev liggende over 
indtil det       ikke længer var nogen 
nyhed for læserne. 
     Dette gjorde, at ”Kristiania” igjen 
optog tanken om at starte et eget 
organ og paa generalforsam-      
lingen i Haandværks-og Industri-
foreningen i februar iaar frem-        
kom  formanden  med  et  saa   gene-    
 
 

taget med ublandet velvilje hos de 
mange dueintereserede i Norge, og 
hva  redaktionen   angaar,  saa   kan  
vi ogsaa sige, at der er gjort hvad 
gjøres kan for at  bladet  kan  fylde 
sin opgave til fremme af vor fælles 
sport. 
      Vi har saaledes sørget for dyg- 
tige medarbeidere blant vore mest 
aktive duemænd, ligesom bladet     
har abonneret paa udlandets første 
duetidsskrifter, og 
hvad   disse  inde- 
holder af interesse 
for  os,   vil   blive 
meddelt   i    over- 
sættelse. 
    *                * 
             * 
Dette      nummer   
af bladet udsendes        
som   prøvenum- 
mer, og det er vort 
haab ,  at  vi  mod- 
tager    anmodning 
om     abonnement 
fra   samtlige   due- 
interesserede    alle- 
redefrabegyndelsen av.   
 

 
 
 
 

røst tilbud, at bladets eksistens 
sikredes i længere tid fremover. 
      Det er ikke første gang at norsk 
brevduesport har sit eget organ.  
Efter at ”Kristiania” blev stiftet i 
1905 startede denne forening ogsaa 
sit eget organ ”Brevduen”, der blev 
redigeret af verksmester P.Stubberud. 
Bladet var ikke gjenstand for offent-
lig abonnement, og da det væsent-   
lig blev holdt oppe af frivillige bidrag, 
der efterhvert ophørte samtidig som 
udgivelsen blev noksaa kostbar, blev 
det bestluttet at ophøre med samme. 
      Naar vi nu paanyt søger at starte 
et brevduesportens organ, saa er dette 
med et ganske andet program og 
anlagt paa en bredere og tryggere 
basis, ligesom vi ogsaa tør sige, at 
jordbunden er noget bedre bearbeidet, 
da brevduesporten neppe nogensinde 
har staaet paa et saa høit trin som 
netop nu. Vi har derfor grund til      
at tro, at foretagendet vil blive mod-    
 
Naar norsk brevduesport nu er 
kommet saa langt frem, at den kan 
starte  sit  eget organ, saa skyldes 
dette i første række brevdueforenin- 
gen ”Kristiania’s” formand, grosse-
rer Carl S. Pettersen. 
       Der findes vel neppe den brev-
duesportsmand, som ikke i en eller 
anden form har nydt godt af hans 
indsigt  og  hjælpsomhed, naar der 
var tale om brevduer, og for ”Kri        

Stiania” har han 
været uundværlig. 
Denne forening 
havde    neppe    ind- 
taget    sin       nuvæ- 
rende stilling, der- 
som  den   ikke 
havde   havt   en   
saa fremragende 
formand, og hans 
udstrakte gavmild-
hed er almindelig 
bekjendt. 

 
 
 
 
 
 

Tidsskriftet for 100 år siden – nummer 1 1910 
no. 1                                 1ste mai 1910                                  1. aarg. 
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Blå(N / S) – Blåbåndet (D)–Bleu(e) (F) 
Blauw (FL) – Blue (E) Blau (T) 

 
Ternete(N) Hamrat (S) Tavlet(D) 
Ecaillé(e) (F) Geschelpt or Kras (FL) 
Chequered (E) – Gehämmert (T) 

 
Lysternete(N)- Ljushamrat(S) -
Lystavlet(D) – Light chequered (E) 
Ecaillé(e) clair(e) (F) Licht geschelpt or 
licht kras (FL) Leicht gehämmert (T) 

 
Mørkternete(N) –Mørkhamrat (S) 
Mørktavlet(DK) – Donker geschelpt or 
donker kras (FL) Dark chequered (E) 
Dunkel gehämmert (T) 
 

 
 

 
Svart (N / S) – Sort (D) Noir(e) (F) Zwart 
(FL) Black (E) Schwarz (T) 
 

 
Skimlete/Grislete/Stinkete (N)  
Skimmel (S) Skimlet (D) Gris(e) (F) Grijs 
/ Schimmel / Meeuw (FL) Grizzle (E) – 
Schimmel (T) 
 
 

 
Sjatrete (N) Prickig (S) Muslete (DK) 
Genopt (FL) Crayonné(e) (F)  

 
Askete (N) – Rødrandig (S) 
Rødbåndet(D)  – Mealy (E) – Vaal (FL) 
– Pâle (FR) – Fahl (D) 
 

 
 
 

  
Rødternete  - Rood (NL) – Red (GB) – 
Rouge (FR) – Rot (D)  

 
Schalie (NL) – Ardoise (FR) 

 
Rød (N / S / DK) Choco (F) Rouge 
récessif (ve) (F) rood recessief (FL) 

 
Skjoldet / Skjæret (N) Blauw witpen (NL) 
Bleu(e) plumes blanches (F) Blau 
weissfeder D) – blue white feathers (E)  
 
Språk: Norsk, Svensk, Dansk, Engelsk, 
Fransk, Flamsk og Tysk 
 

Brevduens farger på ulike språk 



 

Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 97 – nummer 1 – januar / februar 2010  

 14

 
 
Askøy Brevdueforening m. fl. har i 
sesongen 2009 utført et pilotprosjekt 
med treninger retning vest d.v.s. 
slipp fra Nordsjøen. Grunnlaget for 
dette er de spredte resultatene på 
gruppeslippene de siste 5 til 10 år. 
Rovfugl skaper store problemer for 
duene å returnere på selv korte slipp. 
Som følge av det følte vi at noe måtte 
gjøres. Å fly retning vest er en etter 
vår mening en ny mulighet for 
brevduesporten på vestlandet, da 
duene da vil møte langt mindre 
rovfugl på veien hjem enn på 
tilsvarende avstander over land. Vi 
vet at mange andre steder i verden 
som f. eks. Kanarieøyene, Malta og 
Taiwan, flyr duene over hav. 
 
Tekst : Gjert Hole 
 
Undertegnede besøkte en duemann i 
Praha i år og fikk en flott opplevelse der. 
Josef hadde 25 duer med på slipp fra 
Tyskland med distanse på 450 km. For 
å komme hjem måtte duene fly østover 
tilsvarende østretningen Shetland-
Bergen. 40 min etter hjemkomsten til 
den første duen var 23 av 25 duer 
hjemkommet. En herlig dueopplevelse! 
Vi har fulgt breddegraden 60-27 
vestover for de forskjellige 
oppslippsstedene. Denne retningen 
fører til Shetland som er mål for 
treningen. Resultatene fra 2005 var 
meget gode og det var stor spenning på 
forhånd om vi kunne oppnå tilsvarende i 
år. Seilbåten til Gjert Hole ble brukt som 
transportbåt. Båten Mary C er en 42 fots 
motorseiler (ca. 14 meter) og er 12000 
kg. Det er en havseiler og har seilt 
mange år blant annet i Karibien. Det ble 
laget spesialkasser av netting/aluminium 
tilpasset akterenden på båten med plass 
til om lag 400 duer. I motsetning til 2005 
var vi nå ikke avhengige av andre for å 
komme oss ut i havet. Dermed ble det 
lettere å trene duene når det passet 
best. 
 
Vi så med stor spenning på hvordan de 
nye korgene ville fungere under 
transport og hvordan duene ville ha det i 
disse. Vi ble ganske forbløffet over hvor 
avslappet duene var i disse korgene 
selv under litt røffe forhold med bølger 
og sjø. Vi hadde laget korgbunnen av 
plastbelagt netting slik at duene fikk lett 
fotfeste. Dermed ble det heller ikke noen 
problemer i korgene med avføring som 
da detter igjennom nettingen til 
underlaget ca 2 cm under nettingen. 
Duene unngår da kontakt med 
avføringen. Vi har i sommer vært åtte 
ganger på treninger i havet og vi har fått 
mange flotte opplevelser i havet. Duene  

 
 
har imponert oss nok en gang på 
hvordan de takler forholdene de utsettes 
for. Det var nesten ”frustrerende” hvor 
fort duene orienterte seg og forsvant i 
retning øst og hjem. For den som slapp 
duene så var det ikke mulig å se igjen 
duene etter man var ferdig med 
oppslippet. Det kunne gjerne føles som 
en nedtur da det naturligvis er knyttet en 
god del spenning til oppslippet og man 
ville gjerne se hvor duene tar veien. På 
samtlige treninger har duene utrolig 
kjapt trukket i riktig retning etter 
oppslippet. Vi er veldig fornøyde med 
det da det viser at duene har hatt det 
bra under transporten. 
 
Resultatene var over all forventning. De 
aller fleste slagene som deltok på dette, 
hadde sin andel av falk rundt slaget slik 
at når duene kom til land kunne de 
utsettes for rovfugl. Imidlertid så har det 
stort sett gått veldig greit for de fleste. 
Pga av at duene har så kort strekning å 
fly over land, er det bare noen få slag 
som av og til fikk problem med rovfugl 
under hjemkomsten. For undertegnede 
gikk det fint med tilsammen 433 duer 
hjem av 461 sendte duer på åtte 
treninger vest dvs en hjemkomst på 94 
%! En slik høy hjemkomst % har ikke 
vært mulig i andre himmelretninger på 
flere år! Samlet resultat for havflygerne 
på disse treningene er 740 returnerte 
duer av 883 sendte duer. 
Hjemkomstprosenten blir da 84 %. Det 
er vi godt fornøyd med. Det var noen 
slag som stilte med uerfarne duer og 
disse stod for hoveddelen av den 
spredte hjemkomsten. De fleste hadde 
over 90 % hjemkomst i snitt. Det er 
interessant å sammenligne resultatene 
våre mot andre flygeresultater fra vår 
krets. Hjemkomstdataene er hentet fra 
forbundets nettside. Sammenligningen 
er satt opp i tabell nedenfor. 
Resultatene til gruppe 5 og gruppe 6 er 
oppstilt i tabell nedenfor sammen med 
havflygerne sine resultater i år. Det er 
forskjell på snittavstand men 
avstandene er ikke store nok til å 
forklare de store forskjellene i 
hjemkomst. Gruppe 5 sendte 535 duer 
og registrerte 101 duer hjem på 
maksimaltid. Dette er 19 % hjemkomst. 
Gruppe 6 sendte 940 duer og har 
registrert 484 duer hjem dvs 51,5 % 
hjemkomst innen maksimaltiden. Fra 
retning vest er tilsvarende tall 740 duer 
hjem av 833 sendte duer altså 84 % 
hjemkomst. I havet er ikke duene utsatt 
for rovfugl. Det er kun en risiko 
forbundet med dette når duene må fly 
de siste 10 til 30 km av slippet for å 
komme hjem. Følgelig vil vi anta at 
duene  kan  fly  lengre avstander i havet    

 
 
og fra Shetland uten å øke risikoen for 
rovfugl. Dette er ikke tilfelle for de andre 
retningene. Jo lengre duene blir 
transportert vekk desto flere revirer med 
rovfugl må duene fly gjennom for å 
komme hjem Med de resultatene vi har, 
ser vi optimistisk på potensialet retning 
vest. Vi kommer til å følge opp den 
flygeretningen vi har valgt. Det burde på 
sikt være interessant for gruppene 
tilknyttet Stord, Haugesund og 
Stavangerområdene å prøve det 
samme? Kanskje vi om noen år kan 
gjennomføre landsdelsflyginger fra 
Shetland eller Skottland? Det er i alle 
fall interessant å leke med tanken.....? 
Hvis det er ønskelig med mer info om 
erfaringene våre, så er det bare til å ta 
kontakt. 
 
En kommentarer vi har lyst å knytte til 
tabellene og hjemkomststatistikken, er 
at havflyverslippene har jevnt over 
kortere avstander enn det våre 
duevenner har i sine grupper. Likevel 
ser vi at % hjemkomst likevel er bedre 
for slippene ifra havet enn over land der 
vi kan sammenlikne relativt like 
hjemkomster. Nedenfor er en 
resultatliste fra 115 km treningsslippet 
vest fra Osebergfeltet den 28 juni. Dette 
var det eneste slippet hvor vi fikk litt 
problemer. Været var strålende men 
værvarslingen varslet sterke UV 
indekser grunnet tynt ozonlag. UV 
indeksen var varslet 6+. Dette tror vi er 
grunnen til orienteringsavviket til duene 
på dette slippet. Dette er også noe 
Steven van Bremen har tatt opp i en av 
sine mange artikler. Duene kom til land 
for langt nord og måtte så korrigere 
kursen etter hvert. Duene kom jevnt og 
trutt utover hele kvelden. Faktisk kom 
det duer 10, 20 og 30 dager etter 
slippet. Ut fra resultatene fra de 
forskjellige gruppene som ligger på 
nettet, var det meget slitsomt for de 
fleste gruppene å få duene sine hjem 
denne helgen. Vi er derfor ganske sikre 
på at UV strålingen har betydning for 
orienteringsevnen og vi vil ta hensyn til 
det neste sesong. Også rapportene fra 
Danmark den helgen fortalte om 
vanskeligere slipp med lavere 
vinnerhastighet enn vanlig. Til tross for 
UVstrålingen var det slag som fikk 85, 
75, 73 og 68 % hjemkomst (sum ca 100 
duer) på dette slippet fra havet, og det 
må vi derfor si oss fornøyd med. Vinner 
av slippet er Svein Ivar Blom som bor i 
Øygarden vest. Hvis duene til Svein Ivar 
treffer riktig på land, har de et lite minutt 
å fly før de kan sette sine føtter på 
slaget så Svein Ivar har altså en super 
beliggenhet for slipp vestover. 
Gratulerer Svein Ivar!  

Rapport fra havflygerne 2009 
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Tabell 1. Sammenligning av resultatene til gruppe 5, 6 og havflygerne. Dataene er bl. a. basert på resultatlistene som er 
lagt ut på NBF sin nettside hvor duer er registrert innen maksimaltid. Dataene er presentert med forbehold om feil. 
Hjemkomstprosentene er basert på hjemkomst innen maksimaltiden og gjenspeiler ikke den faktiske hjemkomsten.  

Gruppe 5 Slippestasjon Avstand Registrerte Sendte 
% 

hjemkomst 

02.mai Midtleger 100 13 170 7,6 

16.mai Golsfjellet 200 23 69 33,3 

16.mai Midtleger 100 14 95 14,7 

23.mai Golsfjellet 200 27 97 27,8 

30.mai Fagerheim 150 24 54 44,4 

 Sum: 750 101 485  

 Snitt: 146 17 89 20,8 
      

Gruppe 6 Slippestasjon Avstand Registrerte Sendte 
% 

hjemkomst 

16.mai Gauksheim 50 126 224 56,3 

21.mai Sveio 100 23 124 
18,5 

30.mai Gauksheim 50 123 150 82,0 

06.jun Gauksheim 50 122 156 78,2 

13.jun Sveio 100 51 116 44,0 

17.jun Orre 200 14 62 22,6 

27.jun Gaustatoppen 100 25 74 
33,8 

 Sum: 650 484 906  

 Snitt: 93 69 129 51 

      

Vest Slippestasjon Avstand Registrerte Sendte 
% 

hjemkomst 

30.mai Vest 30 102 109 93,6 

31.mai Vest 39 174 194 89,7 

14.jun Vest 64 170 215 79,1 

21.jun Vest 64 148 156 94,9 

28.jun Vest 116 90 144 62,5 

26.jul Vest 58 56 65 86,2 

 Sum: 371 740 883  

 Snitt: 46 123 147 84 

 
Tabell 2. Resultat fra treningsslippet fra Osebergfeltet 28. juni. Snittavstanden er 115 km vest. 

Oppslipp kl 0800. De 40 beste resultatene er vist ( ca 26% av antall sendte duer: 156 ).  

  Årstall Ring nr Kjønn Stemplet  Mpm 

1 Svein Ivar Blom 2008 5354 U 102300 727,41 

2 Tor Jarle Ufer 2008 4485 A 110400 697,11 

3 Leif Rune Flokenes 2008 7316 U 105151 686,59 

4 Raymond Kalleklev 2007 7140 A 111532 582,68 

5 Tor Jarle Ufer 2007 4743 U 114100 577,24 

6 Kristian Henriksen 2006 8411 A 112827 574,83 

7 Raymond Kalleklev 2007 7174 A 112012 568,70 

8 Gjert Hole 2005 8423 U 111859 567,07 

9 Gjert Hole 2005 6984 U 111902 564,70 

10 Gjert Hole 1999 19905 A 111904 564,65 

11 Gjert Hole 2001 2474 A 112159 557,50 

12 Gjert Hole 2001 2470 A 112309 553,39 

13 Gjert Hole 2007 7536 U 112314 553,25 

14 Gjert Hole 1999 19934 A 112339 552,57 

Annonse: 
Brevduer til salgs 
Pga lave tap de senere år med 
oversjøiske flyvninger fra Danmark, 
er bestanden min av duer (langt) 
mer enn jeg har plass til. Jeg selger 
derfor såvel avlsduer som flyveduer 
for å redusere. Duene er i hovedsak 
sprint- og mellomdistanse duer av 
stammene Janssen, Klak Janssen, 
Flor Engels (231), orginale Super 
Crack (Robert Venus) og Jef de 
Wilder/255 (inkl. Meldgaards 1686 
linje). Med disse duene har andre 
avlet såvel essduer som 
seksjonsvinnere. Jeg har selv flydd 
bra med disse duene de siste tre år 
med 3 x gruppemester i gruppe 16, 
årets essdue i gruppe 16 flere 
ganger, og med gode plasseringer i 
NM klassene. Eksempler er nr.2 til 
NM 2008, nr.1 kortdistranse 2008, 
nr.1 sprintmesterskapet 2007, nr.1 
essdue 2007 (hann østland), nr. 1 
åringsklasse 2008 osv. Duene 
mestrer godt flyvninger over åpne 
hav; av totalt 24 slipp fra Danmark 
og Tyskland de tre siste år, dels i 
samflyvninger mellom gruppe 16 og 
gruppe 2, så har mine duer vunnet 
15 av disse 24 slippene. 
Avstandene på slipp som er vunnet 
er på 200 – 500 kilometer, hvorav 
de siste ca. 180 kilometer er over 
åpent hav med tildels sterk side-
eller motvind. Duene hevder seg 
også bra på utstillinger. Er du 
interessert, kontakt:   
Frode Brakstad, tlf. 90 03 42 59. 

Gjert Hole 
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Brevduesport 

presenterer en 

internasjonal 

brevduestjerne: 
 
Brevduens ringnummer: 
Belgia-2003-5071209 
 
Brevduens kjønn: 
Hunn 
 
Brevduens farge: 
Skimmel 
 
Brevduens kallenavn: 
Avril 
 
Brevduens oppdretter: 
Jos Thoné 
 
 
Mannen bak oppdrett og kappflygning 
av denne due, ble ofte referert til som 
prinsen eller ”the wonderboy” i belgisk 
brevduesport. Etter resultatene å 
dømme begynner han nå å nærme 
seg en kongetittel. Hør bare: Vinner 
av ”Gouden duif ” fem ganger, 
Olympiade-due fem ganger, Seks 
første premier på nasjonalslipp i 
Belgia, To første premier på 
internasjonale slipp, belgisk mester 
med ungduer, og tolv ganger regional 
champion i distriktet i det Belgiske 
forbund. Thoné vokste opp i nærheten 
av Oppglabbeek, der brevduemannen 
Jan Grondelaers. Som gutt syklet Jos 
til Grondelaers for å se og lære om 
brevduesporten. Han satt seg et mål: 
Han ville være like suksessfull i 
brevduesporten som Grondelaers. 
Faren til Jos var også brevduemann, 
og dermed har Jos gått rundt på 
dueslag, nesten før han selv kunne 
gå. I 1977 flyttet familien til Jos til As, 
og her bodde den kjente 
brevduemannen Thomas Peeters. 
Thoné ble ansatt som slagpasser her, 
bare 16 år gammel. Peeters hadde 
bygget opp sin stamme duer på duer 
fra Delbar og Van der Espt. Etter 
mange år med skraping av møkk, 
studier og etableringsfase begynte 
Jos Thoné å kappfly fra egen tomt i 
1990. Han giftet seg med den yngste 
datteren til Thomas Peeters, og fikk 
plukke ut unger fra øverste hylle fra 
avlslaget. Snakk om å vinne 
prinsessa og halve kongeriket.  
 

 
 
 
 
 

 
På spørsmålet: hva er suksess 
svarer Jos følgende:  
- Sett deg mål, men ikke for 
konkrete. 
- Hold fokuset, men hjelp også 
andre. 
 - Følg planen, men vær fleksibel. 
- Gjør fremskritt, men husk også 
å lukte på blomstene. 
- Klatre på stigen, men tråkk ikke 
på andres føtter. 
- Bukk for applausen, men klapp 
også for dine konkurrenter og de 
som har hjulpet deg. 
 

Så til superdua ”Avril”. Den har 
følgende resultater:  
- 93 premier på seks år som 
kappflyger. 
- 20 første premier. 
- Olympiade-due i Oostende 
2007. 
- Årets sprinter i sin provins 2005, 
2006 og 2007 gjennom det 
nasjonale brevdueforbund i 
Belgia. 
 

 

Returadresse: 
 

Norsk tidsskrift 
for brevduesport 
v/ Torleif Asheim 

Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes 


