
Organ for 
Norges Brevdueforbund

Årgang 97 – nummer 8 – desember 2010

Fra innholdet: Faste spalter, Husk NBF-dagene, Bjarte Alvær gruppe 17, Referat styremøte, NBF frister og meddelelser 
for 2011, NBF vaksinasjon- og oppmålingsrutiner 2011, Minneord, slipprapport gruppe 1, Vil du bli brevduedommer?, 

Tidsskriftet for 100 år siden, Internasjonale brevduestjerner: ”Kleine Didi”, med mer.

Forsidebildet: Brevduekunst av Lars Ole Klavestad.

100 år!100 år!
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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 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 kontonummer: 
Bankgiro: 9365.13.36412 
(IBAN: NO94 9365.1336. 412) 
(BIC-adresse: DNBANOKK) 
Postgiro: 0530.236 1624 
 

 
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. 
 
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 & reglementsnummer) : 
 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 2 (ringliste og 
reglement) og nummer 7 (resultatnummer) 
overholdes. 
 
Øvrig innsending av stoff til tidsskriftet skjer 
fortløpende og kommer på trykk i første 
påfølgende nummer der det er plass. 

Innhold nummer 8 – 2010: 
Side 117: Forside 
Side 118: Formalia, redaktørens spalte, 
               gratulasjoner 
Side 119: Presidentens spalte 

Husk NBF-dagene  
Side 120: Bjarte Alvær, gruppe 17 
Side 121: Bjarte Alvær, gruppe 17 
Side 122: Referat styremøte NBF 
Side 123: NBF – frister og meddelelser 2011 
Side 124: NBFvaksinasjons/oppmålingsrutiner 
Side 125: Minneord: Lennart Lindgren 
 Minneord: Carlos Marquez Prats 
Side 126: Slipprapport gruppe 1 - 2010 
Side 127: Slipprapport gruppe 1 - 2010 
Side 128: Slipprapport gruppe 1 - 2010  
Side 129: Slipprapport gruppe 1 - 2010 
Side 130: Vil du bli brevduedommer? 
 Ny redaktør i tidsskriftet 
Side 131: Tidsskriftet for 100 år siden 
Side 132: Internasjonale brevduestjerner 
 
 

Redaktørens spalte  
 
Takk for meg! Dette er mitt siste nummer som redaktør for Norsk Tidsskrift for 
Brevduesport, for denne gang. Det har vært fire lærerike år. Jeg har lært mye om 
brevduesporten og mye om meg selv. Jeg har lært en del om hvordan 
brevduesporten fungerer i Norge, både på det sportslige og det organisatorske 
plan. Jeg har også fått mer kunnskap om brevduesporten i den internasjonale 
sammenhengen. Jeg har forsøkt å gjøre så godt jeg kan hele tiden, men når jeg 
får signaler om at jeg ikke alltid har klart å innfri de forventningene både leserne 
og styret har til denne jobben, mister man gradvis motivasjonen til å fortsette. 
 
Det er en glede for meg å gå av fra denne jobben, med den visshet om at det har 
lykkes NBF-styret og finne en redaktør som skal være min etterfølger. Etter 
samtale med den kommende redaktøren (se presentasjon i dette nummer), har 
jeg fått en forståelse for at han ønsker å videreføre det arbeidet jeg har lagt ned i 
forhold til tidsskriftets lay-out og profil. 
 
Når jeg nå ikke lenger trenger å binde opp min tid til  
arbeid med tidsskriftet, vil jeg forhåpentligvis få  
mer tid til overs, en tid jeg blant annet kan bruke  
til det jeg liker aller best med brevduesporten,  
nemlig tiden med duene. Jeg ser frem mot en  
sesong med brevduesport, der jeg kan slippe å  
tenke på arbeidet som venter i andre enden i  
forhold til arbeid med tidsskriftet. Rett og slett ren  
nytelse. Nok en gang: takk for meg. Håper dere alle 
synes jeg fortjener litt fri. 
 
Hilsen redaktør, Lars Corneliussen 

NBF Gratulerer  
75 år 
Karl Kristian Olsen, Moss BK, 16. januar 
 
70 år 
Harald T. Ellefsen, BBK, 21. januar 
 
65 år 
Rolf Andersen, Lyn BF, 25. februar 
Kai Viggo Berger, Lyn BF, 9. mars 
Svein Anders Øvrevik, S&V BK, 18. mars 
Bjørn Nordeide, BF Norden, 19. mars 
 
60 år 
Geir Olsen, BF Norden, 11. januar 
Reidar Haugland, BF Norden, 14. januar 
Kjell Haldorsen, BF Norden, 13. mars 
Fredrik Aalerud, Oslo BK, 26. mars 
 
50 år 
Rune Berg, Haugesund BF, 6. januar 
Stig Sjong, BK Duell, 7. januar 
Jarle Kvalsnes, BF Norden, 18. februar 
Alf J. Buseth, Trondheim BK, 22. mars 
 
40 år 
Snorre Lindberg, Oslo BK, 6. januar 
Øystein Johnsen, Os BK, 13. februar 
Frode Knudsen, Askøy BF, 25. februar 
Svein Arne Rosendahl, Askøy BF 
  28. mars 
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Presidentens spalte 
Ute er det fremdeles kaldt med temperaturer jevnt mellom -10 til -15 grader. 
Etter medias oppslag å dømme så er det den kaldeste perioden på 110 år. 
Likevel synes det å gå greit for de som driver med vinteravl, så lenge kunstig 
lys brukes. En kar jeg snakket med i går fortalte om  kun befruktede egg, hvor 
ingen av de første eggene hadde fått frost skader. Igjen imponerer naturen og 
våre duer. For å unngå frostskader og samtidig ikke sette igang utvikling av 
kyllingen før det andre egget legges, så står duene over det første egget for å 
holde riktig temperatur inntil det andre legges. Mine egne duer er på 
"vinterferie". Dette innebærer at hanner og huer er separert i hver sine rom 
med tilgang til store volierer. De får daglig friskt vann, tilskudd av grit, 
skjellsand, pickstein. En gang i uken gir jeg multivitaminer. I tillegg gis små 
daglige doser via godstoffer som er i Kylling nr. 3. Denne pelletsen blandes 
inn i en kornblanding som består av 20% sportsblanding og 80% bygg, som 
duene har tilgang til via standfôringsautomater. Denne energi og 
proteinfattige blandingen får de helt frem til ti dager før sammenparring, som 
hos meg skjer i månedskiftet februar - mars. 
 
På denne tiden av året går også tankene til det kommende året 2011. Først i 
året er det mye som skjer med OL i Polen, forbundsmøter i Danmark og 
Sverige, samt årets happening i Stavanger med representantskapsmøte og 
landsutstilling.  Videre dyrkes vår kjære sport også lokalt de fleste steder med 
lokale utstillinger og arrangementer og hektisk møteaktiviteter i grupper og 
klubber. Nye slippeplaner og oppslippsteder diskuteres og forventningene er 
som alltid de beste. Vi har alle et håp om flyvninger i retninger med mindre 
rovfuglplager og bedre vær enn i fjoråret, godt kameratskap, spennende 
avlsresultater og stor spenning i flygesesongen. Slik er det heldigvis hvert år, 
nær uavhengig av fjorårets erfaringer, og bra er jo det! 
 
For NBF styret blir 2011 spesiell da vår sekretær Per-Kristian Hansen 
gjennom mer enn 40 år har signalisert at han ikke ønsker gjenvalg. Dette blir 
en stor utfordring for oss alle. Slik det er i dag kan vi bare spørre Per-Kristian 
om fakta som ligger mange år tilbake, og vips, så kommer de på bordet. En  
frivillig innsats i styret i mer enn 40 år er et fantastisk og uvurderlig bidrag til 
det vi i dag har i brevdue-Norge, og jeg  retter en foreløpig stor takk til Per-
Kristian. Forhåpentligvis vil det fremdeles være slik at Per-Kristian kan 
spørres ved behov, for dette behovet vil nok fremdeles være der i mange år 
fremover. Lars har også signalisert at han  ikke ønsker å være redaktør etter 
sesongen 2010. Jeg  er av den oppfatning at innholdet i tidsskriftene de årene 
Lars har vært redaktør har vært av meget høy kvalitet, så takk også til deg 
Lars!  
At både sekretær- og  
redaktørvervene blir  
ledige, betyr at vi på  
relativt kort tid får to nye  
personer inn i to veldig  
sentrale posisjoner for  
NBF. Heldigvis har vi  
mange dyktige folk  
blant våre medlemmer  
som kan videreføre den  
gode jobben i disse to  
spennende verv. Disse 
 vervene er etter mitt  
skjønn ikke bare viktige 
 for oss alle i due-Norge, 
 men også interessante  
og utviklende for de  
personer som innehar  
vervene. Til sist, ønsker  
jeg dere alt godt, mye  
spenning, gode hjem- 
komster og godt kamerat- 
skap i årets kommende  
avls- og flyvesesong ! 
 Frode 

 

NB! NB! HUSK å 
melde deg på til: 

 

Norges 
Brevdueforbunds 

Årsmøte – Årsfest – 
Landsutstilling  - 

Auksjon 2010! 
 

Arrangeres av 
Stavanger og omegn 

Brevdueklubb i 
Stavanger/Sola. 

 

Sted: Stavanger, 
Quality Airport Hotel 

 
Tid: fredag 11. 

februar – søndag 14. 
februar 2011 

 
Norges 

Brevdueforbund 
trenger et  

løft gjennom god 
deltagelse: Din 

deltagelse! 
 

Påmelding snarest:  
 

Program og 
påmeldings-
informasjon  

i tidsskrift nummer 
5/2010 

eller på internett: 
www.stavangerbrevdueklubb.no 
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Bjarte Alvær (39) er den aller første 
gruppemesteren i gruppe 17, som har 
sitt flygeprogram fra havet i vest. 
Bjarte begynte med duer alt i 12 års 
alderen hvor han hadde brevduer 
hjemme på gården til foreldrene i 
Alversund. Bjarte hadde på et 
tidspunkt over 50 duer og hevdet seg 
godt på juniornivå. Militærtjeneste, 
og interesse for de lokale jentene i 
Alversund gjorde at Bjarte etter 6 år 
ga bort duene sine. På det 
tidspunktet hadde Bjarte akkurat 
rukket å bli norgesmester for junior 
på både 100 km og 200 km. 
- Interessen for brevduer har alltid 
ligget der, og det var vel egentlig 
bare et spørsmål om tid før jeg skulle 
ta opp igjen denne spennende 
hobbyen, sier Bjarte. 
 
Tekst og foto: Trond-Are Bø 
 
Ny start 
Etter at Bjarte i 2007 hadde ferdigstilt 
sitt nye hus, som ligger idyllisk til ved 
sjøen i Alversund i Nordhordland, startet 
Bjarte opp igjen på ny med brevduer 
ved en tilfeldighet. 
- Jeg fikk en telefon fra Raymond 
Kalleklev, rett før jul I 2007, om at nå 
måtte jeg gjøre meg klar til å ta imot en 
del avlspar. Heldigvis, lå grisene grisene 
Titten og Kveitebollen i fryseboksen, slik 
at jeg kunne kaste meg rundt å få 
ominnredet det gamle grisehuset til en 
provisorisk duekleive, sier Bjarte og 
smiler. Allerede i april 2008 var 
grisehuset fylt med 50 duer med både 
stort og smått. Bjarte hadde brukt 
vinteren godt og et nytt dueslag på 
15m2 stod klar til å ta i mot duene. 
Kleiven ligger fint plassert like på 
nedsiden av huset med egen avls-, 
unge- og flygeavdeling. Nye kvalitets 
duer ble anskaffet fra lokale slag som 
Roy Bø og Raymond Kalleklev. I tillegg 
var Bjarte aktiv på brevdueauksjoner 
lokalt og nasjonalt.  
 
Vellykket debutsesong 
Bjarte meldte seg inn i Nordhordland 
brevdueklubb, som da var en del av 
gruppe 6 med flygeretning sør. Han 
trente ungene sine hardere enn de 
fleste, og overvintret med 15 
gjennomtrente ettåringer, i tillegg til ca 
12 avlspar. I sin første sesong med 
voksne duer (2009) hevdet han seg 
meget godt. På dette tidspunktet ble det 
startet et prøveprosjekt med noen 
havflygninger fra suply-båter. Bjarte 
ønsket å være med på disse, og splittet 
flokken sin i to - fordelt på 10 duer i 
retning sør og 5 duer, som ble fløyet fra 
havet.  Sørover  -  slippene  ble  i   2008 

 

vanskelige for de fleste medlemmene i 
gruppe 6, men Bjarte fikk hjem duer fra 
de fleste slipp òg hevdet seg meget godt 
i debutsesongen. Hans beste plassering 
var en førsteplass fra Sveio (100km), et 
hardt slipp hvor vinnerduen kun hadde 
en hastighet på 415 mpm. Det ble avlet 
fram 80 unger i 2009, disse fulgte det 
samme harde treningsprogrammet som 
Bjarte hadde suksess med fra 2008 
sesongen.  
 
Havtreninger 
På grunn av fin hjemkomst fra slippene i 
havet, bestemte Bjarte seg i likhet med 
de fleste i Nordhordland brevdueklubb 
for å satse 100 % på havflygingene i 
den nyetablerte gruppe 17. En stor del 
av ungduetreningene ble derfor gjort fra 
havet i båt sammen med duekameraten  
Raymond Kalleklev. Bjarte overvintret 
med 54 flyvere, herav 4 rutinerte 
toåringer som hadde overlevd sørover 
slippene.  
 
Det totale system 
På grunn av det økte antallet flygere 
anskaffet Bjarte seg et nytt slag ved  

 

inngangen til sesongen 2010. Slaget har 
to avdelinger, en større ungeavdeling og 
en avdeling for avls duer. Flygerne ble 
foran 2010 sesongen satt sammen i 
midten av april. Duene ble fløyet som 
naturlige under hele opptrenings-
perioden og de tre første kortslippene 
fra havet (50- 65 km). Etter å ha 
gjennomført de korteste slippene var det 
30 voksne duer igjen som ble da satt 
over på det totale system. Dette ga 
umiddelbar suksess,  og resulterte i  tre 
gruppeseiere og en rekke topp ti 
plasseringer. - Spesielt hunnene gjorde 
det godt i 2010, derfor ønsker jeg å 
rendyrke enkehunnsystemet i 2011- 
sesongen, sier Bjarte. I denne anledning 
har han satt av ti hanner til å være 
såkalte ”motivator-hanner”. Disse skal 
dobbelparres med de 20 enkehunnene. 
Hannene skal ikke slippes ut før 
sesongen er over, dette for å unngå at 
de forsvinner til rovfugl rundt slaget. 
Bjarte har erfart at en hunn som mister 
hannen sin, er katastrofalt for 
motivasjonen. 
 
 

Bjarte med trofeet som beviser at han er gruppemester i gruppe 17 i 2010. 

Bjarte Alvær – første gruppemester i gruppe 17 
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Dobbel gruppevinner 
Bjartes store stjerne i 2010 sesongen 
var åringshunnen U-7424-09. Denne 
duen ble dobbelt gruppevinner  fra 200 
km, på det ene slippet vant duen med 
en margin på 12 minutter til nummer to, 
og 36 minutter til tredje due i gruppen. 
Hunnen hadde også flere andre gode 
plasseringer - blant annet en 6. plass fra 
150 km. Duen er fra stoffet Turbo 
Thorsen, som har sin avstamning fra 
Deveert/Jansen. 7424 ble nummer to til 
årets hunn i gruppen, slått av R. 
Kalleklevs 6987-08 med 8 poengs 
margin. Bjarte angrer i ettertid på at han 
ga sin åringshunn fri den siste 
slipphelgen (200 km), da dette kunne ha 
brakt nok en topp-premie hjem til 
Alversund. Også årings hannen A-7441-
09 hadde en imponerende sesong. 
Denne hannen av Koopman avstamning 
oppnådde følgende topp plasseringer i 
2010; 3. Plass 100km (175 duer), 3. 
Plass 200km(37 duer), og 5 Plass 160 
km (30 duer). 

U- 7424-09 (Turbo Thorsen) 

A-7441-09 (Koopman) 
 
Duegrunnlaget for 2011  
Bjarte har igjen trent ungene sine godt.  
Det ble tatt opp ca 100 unger hvorav 20 
ble gitt bort til due kamerater. 
Undertegnede, som nettopp har begynt 
med duer i egen regi, fikk 15 unger fra 
de beste parene til Alvær. Bjarte 
overvintrer med ca 60 åringsduer, dette 
etter et hardt treningsprogram med blant  

 
annet fem foreningstreninger fra Fedje 
(ca. 45 km). Dette skulle gi duene det 
beste grunnlaget for suksess på 
havflygingene i 2011.  
- Jeg er fornøyd med hjemkostene fra 
havet på 9 av de 11 gjennomførte 
slippene, men det var der spesielt to 
slipp som kostet mye duer. Slik sett 
kommer det godt med at jeg sitter igjen 
med mange godt trente 2010 duer foran 
neste sesong, forteller Bjarte. 
 
Mårangrep 
Senhøstes klarte dessverre en mår å 
komme seg inn i duekleiven og tok livet 
19 duer; 14 flygere og fem alvshanner 
hvor den ene duen var far til den doble 
gruppevinneren U-7424-09.  Dette var 
naturligvis en gedigen strek i regningen 
for den ivrige duehannen fra Alversund, 
men blodlinjen er allerede inntakt igjen 
da en helbror ble kjøpt inn fra Stein 
Thorsen på Gruppe 6 sin høstauksjon i 
november. 
 
Generelle råd fra en mester  
- Min erfaring er at det er viktig å ikke ha 
for mange duer på slaget både med 
hensyn på duenes trivsel og kondisjon. I 
forhold til rovfuglproblematikken merker 
jeg stor forskjell på det å trene duer på 
ettermiddagen kontra om morgenen. 
Som i resten av dyreriket begynner også 
falken å jakte om morgenen, og det er 
klart at når falken har fått dagens bytte 
er han ikke så interessert i jakte på duer 
lenger, slår Bjarte fast. 
 
Det blir spennende se om generalen fra 
Alversund kan kopiere prestasjonene fra 
2010 sesongen, de skal i alle fall kjempe 
hardt de som skal slå ham. 

 
 
Bjartes resultater 2010 - Voksne duer 
 
Gruppe: 
1. Plass Gruppemesterskap 
2. Plass Året Hunn 
 
NM: 
17 plass (481 poeng) 
 
NM SPRINT MESTERSKAP: 
2. Plass (450 poeng) 
 
NM KORT:  
6. Plass (584 poeng) 
 
NM ETTÅRINGSMESTERSKAP: 
7. Plass (576 poeng) 
 
 
Slipp plasseringer: 
 
Dato Avstand Plassering 
15/5 65 km  5 
20/5 100 km  1, 3, 4, 5, 10 
21/5 50 km  12, 14, 15 
30/5 65 km  7, 8, 9 
10/6 200 km  1, 3, 5, 6 
10/6 200 km  1, 2, 6, 12 
15/6 160 km  5, 6, 12 
15/6 160 km  5, 6, 7, 12 
26/6 200 km  1 
23/7 200 km  12 
23/7 200 km  14 
 
 
 
 
 

Her er Bjartes nye duekleive (dueslag) med tre avdelinger 
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Et samlet styre møtte til diskusjon 
kl.20.13 etter en på forhånd utgitt 
dagsorden.  
1. Frode ønsket velkommen og det ble 
tatt en runde rundt bordet for å lodde 
stemningen fra deltagernes grupper og 
utsiktene for 2011. 
 
2. Hedersmedaljer. Styret gikk i 
gjennom kriterier for tildeling av 
Hedersmedalje.  
Innstilte på kandidater etter forslag fra 
gruppene og NBFs styre og NBFs 
vedtekter § 14.b.  
De innstilte med ledsagere vil bli invitert 
til festmiddagen på årsmøte i Sandnes 
og få sine Hedersmedaljer der.  
 
3. a) NBFs styre vedtok å be 
revisorene å oversende kasserer i 
NBFs Dommerklubb revidert 
regnskap og revisjonsrapport i god 
tid før representantskapsmøte.  
NBFs styre ber om å få tilsendt revidert 
regnskap og revisjonsrapport både for 
NBF og NBFs Dommerklubb i god tid før 
Representantskapsmøte slik at NBF og 
NBFs Dommerklubb kan få vurdert 
revidert regnskap og revisjonsrapport og 
lagt det fram for representantene i god 
tid før representantskapsmøte. 
NBFs Dommerklubb vil sende kopi til 
NBF av det regnskap de sender videre 
til revisorene på samme måte som 
NBFs kasserer legger fram NBFs 
regnskap og får godkjennelse av styret i 
NBF for året som har gått. Dette sendes 
ut sammen med de øvrige sakspapirer 
til gruppenes representanter til årsmøte i 
NBF. 
 
4. Rune Berg, søkte på vegne av 
Langflyverklubben Vest-Norge å bli 
ny gruppe i NBF. (Gruppe 19) 
Styret i NBF avslo søknaden da den 
ikke er i overensstemmelse med NBFs 
vedtekter § 2 Medlemskap og 
vedtektskommentarene i § 2 A og 2 B.  
Vedtektene § 2. ”Som medlemmer av 
NBF kan opptas gruppevis 
sammensluttede brevdueforeninger.”  
§ 2 A: ”Det bør vanligvis ikke være mer 
enn en gruppe i samme distrikt.”  
§ 2 B: ”En person/kompaniskap kan kun 
være medlemmer i en forening/gruppe.”  
Styret uttaler: Langflyverklubben Vest-
Norge bør fortsatt være en pålitelig 
slipparrangør for de som ønsker 
langslipp i tillegg til de etablerte 
gruppenes slippeplaner på Vestlandet, 
men kan ikke bli egen gruppe i NBF. 
Langflyverklubben Vest-Norge bør 
kunne arrangere langslipp på tvers av 
gruppene og gi muligheter for 
medlemmer som ønsker å slippe duer 
på lengre distanser enn det deres egen  

 
 
gruppe kan tilby. Dette må imidlertid 
gjøres i samarbeid mellom de etablerte 
grupper på Vestlandet, eksempelvis ved  
å danne flygesammenslutninger for de 
grupper som ønsker det. 
 
5. Økonomisk reglement.   
a) Vedtak: Kasserer kontakter sitt 
lokale skattekontor og legger fram 
hvordan lønn, utgiftsgodtgjørelser m.m. 
praktiseres i NBFs regnskap for å 
klarlegge om NBF i årets regnskap 
ligger innenfor skattelovens regler. 
b) Kasserer beskriver dagens praksis 
for lønn og utgiftsgodtgjørelser og sende 
revisorene som et svar på revisorenes 
anmerkninger for 2009 på hva som er 
uriktig i forhold til skatteloven. 
c) NBF bruker fortsatt Statens km-
sats for bruk av egen bil x 0,5. Det 
innebærer at satsen per mars 2010 er kr 
3,65 x 0,5 = kr 1,825 som i NBF 
avrundes til kr 2 per km fra 2011.  
Forøvrig satser som Statens regulativ 
for bruk av egen bil med passasjerer og 
materiell x 0,5. 
 
6. Sekretær la fram forslag til uttatte 
deltagere i neste års VM i Mira i 
Portugal etter tidligere års regler for 
slike uttak. Styret vedtok å sende ut en 
undersøkelse for å se om interessen 
var stor nok for norsk deltagelse med 
fullt lag. Medlemmer på Østlandet måtte 
være villig til å ta imot duene. Gebyr per 
due til kurver, frakt og veterinær ble satt 
til 500 kr.   
 
7. SBU-landskamp 2011.  Samme 
regler som tidligere med 
ungduemestrene  i gruppene + de beste 
i kl.10 Ungduemesterskapet. Levering 
ca 1. mai i Göteborg i Sverige. 
 
8. Etter forslag på Formannsmøte fra 
gr.13 om reduksjon av km-kravene i 
kl.5 MD fra 1100 km til 1000 km, vil 
styret i NBF fremme forslaget for 
representantskapet 2011 med støtte fra 
formannsmøte 2010.  
 
9.  Styret vil på Repr.møte 2011 foreslå 
færre premier i de klasser i NBFs 
premiering hvor deltagelsen 
erfaringsmessig fra de senere år, er 
liten. 
 
10. NBF er 100 år i 2010. Forslag til 
spesielle jubileumsarrangementer ble 
drøftet. Kasserer la fram at i 2012 ville 
NBF ha 50 000 kr på fond til 
arrangementer i jubileumsåret. En 
helg med jubileumsslipp i hver gruppe 
på samme distanse var et av forslagene 
som kom fram.     
 

 
 
11. a) Klasser på Landsutstillingen 
2011. Formannsmøtets og NBFs 
Dommerklubbs forslag på klassene 2, 3, 
4, 5 og egen åpen klasse for ettårige 
duer og eldre, ble vedtatt.  
b) NBFs invitasjoner til festmiddagen på 
årsmøte for representanter fra SBF, 
DdB, mottakere  av Hedersmedalje og 
Norgesmester for junior, ble tatt til 
orientering.  
 
12. a) Ny sekretær. Hvilke 
arbeidsoppgaver bør en sekretær ha? 
Nåværende sekretær skulle legge fram 
et årshjul for sine arbeidsoppgaver til 
styrets medlemmer. Stikkord på 
arbeidsoppgaver var på forespørsel 
oversendt av nåværende sekretær til 
valgkomiteens formann.  
b) Ny redaktør. Frode skisserte en mulig 
løsning og fikk fullmakt til å undersøke 
med nåværende redaktør om å fortsette.  
c) Eget utvalg for å fastslå styrets lønn 
og utgiftsgodtgjørelser ble vurdert. 
Vedtak: 
Dagens praksis med budsjettramme 
vedtatt av Representantskapet og 
fordeling i styret etter 
arbeidsoppgavenes størrelse, beholdes.  
 
13. Kasserer Torleif Asheim la fram 
regnskap for 2010 og budsjett for 
2011 for styret til vurdering. 
Resultatregnskapet for 2010 viste til 
tross for mindre medlemmer, færre 
solgte fotringer og store avskrivninger, 
et overskudd på over 13 000 kr. Dette 
kom av store innsparinger på 
representantskapsmøte, formannsmøte 
og styremøter i 2010. En av postene ble 
rettet til Driftsutgifter i stedet for 
Administrasjon.  Budsjettet ble lagt fram 
med et lite overskudd på 1600 kr for 
2011. Ble deretter godkjent som 
styrets forslag til regnskap 2010 og 
budsjett for 2011. 
 
14. Neste styremøte (SKYPE) ble 
vedtatt avholdt 3. januar 2011 for saker 
til Repr.møte 2011. 
 
Ved protokollen 
Per-Kristian Hansen 

 

Referat fra styremøte i NBF(skype) den 06.12.2010 
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Viktig for alle medlemmer i NBF. 
Spesielt gruppekasserer, gruppe-
formenn, sekretærer og andre 
tillitsvalge i grupper og foreninger. 
 
NBFs kasserer er Torleif Asheim: 
Østre Hellevn. 43, 4318 Sandnes 
E-postadresse:torleif.asheim@lyse.net 
 
NBFs sekretariatadresse er: 
Lundheim Allè 2, 1636 Gml Fredrikstad 
E-postadresse: perkhans@online.no 
(Ny sekretariatdresse etter repr.møte 
2011.)      
 
1. Kontingentene for 2011 er: 
Aktiv senior kr 485  
Passiv kr 285, 
Junior kr 245 
Støttemedlem kr 245.  
Det er kun mulighet til å bli støtte-
medlem i en annen gruppe/forening enn 
den man er aktiv eller passiv medlem i. 
Støttemedlem får tidsskrift, men kan 
ikke delta på slipp og utstillinger, kan 
ikke kjøpe ringer og har ikke stemmerett 
i forening i forening, gruppe eller 
Forbund. 
 
2. I fall 2 eller flere medlemmer inngår 
kompaniskap, kan hver av de betalende 
gjeldende årsavgifter til forbund, gruppe 
og forening. Når det betales kun en 
kontingent, har man kun en stemme i 
forening, gruppe og Forbund. 
 
3. Kombiringer (Fotringer) koster i 2011 
kr 6,- per ring. Etterbestilling sendes 
kasserer. I kompaniskap skal navn og 
adresse på deltagerne i kompaniskapet 
oppgis. 
 
4. El-chip til kombinasjonsringen både 
for Unikon og Tauris-anlegg er klare til 
gunstige priser gjennom NBFs kasserer. 
Elektroniske ringer og chip til Tauris-
anlegg skal kjøpes fra NBF.   En ny type 
chip for Unikon-anlegg med sterke 
signaler og god rekkevidde  vil bli solgt i 
2011 til samme pris som for chip til 
Tauris-anlegg. Kasserer vil gå ut til 
gruppene med liste for bestilling på el-
chipen til kombinasjonsringene og 
elektroniske ringer til både Tauris og 
Unikon.    Bestilling og utsending av 
elektroniske chip skal gå gjennom 
kasserer i NBF. 
 
5.  a) Bestillingsliste for ringer i 2012 
sendes ut av kasserer i november 2011. 
På denne listen settes  rettelser,  
tilføyelser av nye medlemmer og ønsket 
antall ringer til hvert medlem og sendes 
NBF v/Torleif Asheim , Østre Hellevn. 
43, 4318 Sandnes, innen 1. desember 
2011. 

 
 
Denne liste er grunnlaget for utsending  
av ringfordeling og innbetalingskrav som 
sendes sist i 2011 for året 2012. 
Foreninger/grupper bes innkreve dette 
på forskudd og overføre til 
gruppekasserer slik at gruppen samlet 
kan overføre dette til NBF for å få 
innløst ringene på posten. 
Medlemskontingent og betaling for 
ringer overføres til  NBFs bankgiro 
9365.13.36412. Senere endringer i 
adresser, nye medlemmer og  endret 
medlemsstatus i foreninger og grupper, 
sendes kasserer etter hvert som det er 
aktuelt.  
 
6. Kasserere i grupper og foreninger bes 
om å meddele fødselsdata for alle sine 
nye medlemmer for tidsskriftets 
personaliaspalte til Arvid Myreng på  
e-post: 
arvid.myreng@notteroy.kommune.no  
 
7. Hver gruppe skal ha innsendt navn og 
adresse på gruppens formann, 
sekretær, kasserer, utregningsansvarlig, 
vaksinasjonansvarlig, tidsskriftkontakt, 
medlemskontakt og fremlysningskontakt 
til NBF-kasserer. E-mailadresse til 
formann, sekretær, kasserer og 
utreningsansvarlige hadde vært en stor 
fordel for tillitsvalgte i alle ledd i NBF.      
I hver forening oppføres, formann, 
sekretær og kasserer med eventuell 
internettadresse. Både for gruppe og 
forening sendes dette senest 1. februar 
hvert år eller så fort nytt styre er valgt for 
det nye året. skal dette sendes til NBFs 
sekretariat. Styre  i foreninger og 
grupper og endringer i den innsendte 
ringfordelingsliste etter 01.12.10, 
sendes NBF-kasserer  innen 15 februar 
2011.  
 
8. NBFs sekretariat skal ha innsendt 
oversikt over valgte medlemmer i de 
komiteer som er valgt i gruppene og 
som kreves etter NBFs slippreglement. 
Det vil si kontrollkomitè med angivelse 
av formann, innsettingskomitè, 
datakomitè og oppslippsjef. De som har 
internettadresse bør påføres. Sendes 
innen 15.02.11 til NBFs sekretariat. 
 
9. NB. Søknad om alle oppslipp, også 
treningsslipp,  på utenlandske stasjoner 
i 2011, må være NBF ved sekretær i 
hende innen 15.01.11. Søknadene må 
inneholde oppslippsted, oppslippdato, 
grensestasjon for transportpassering, ca 
antall duer, transportmåte, kontaktmann 
for oppslipp i alle deltagende grupper og 
på oppslippsted. 
 
 
 

 
 
10.  Oppmålinger 2011. 
a) Alle Aktive medlemmer som deltok på 
slipp i 2010 ble registret i NBFs opp-
målingsprogram. Internettprogrammet 
”Norgesglasset” eller GPS fra Gemini 
kan brukes til posisjonsbestemmelse av 
nye slag i 2011.  Kontrollkomiteen i 
gruppe/forening skal ha ansvar for 
posisjonsbestemmelsene og inn-
beretningen av posisjonene og 
gruppenes gjennomsnittsavstander til 
NBF. 
 
b) Posisjonbestemmelse av nye 
oppslippsteder blir også lagt inn i 
programmet og blir fastsatt av NBFs 
oppmålingsansvarlige, Øystein Knive. 
Alle grupper er forpliktet til å benytte de 
posisjoner som er beregnet og lagt inn i 
NBFs utregningsprogram. Godkjente 
oppslippsteders posisjoner skal trykkes i 
tidsskrift i følge slippreglementet. Har en 
gruppe mottatt posisjonene fra et 
opppslippsted fra en kontaktmann, 
meddeles dette Øystein Knive som 
legger dette inn i NBFs arkiv for 
oppslippssteder. Har en gruppe et nytt 
oppslippsted uten posisjoner, meddeles 
dette Øystein Knive som finner 
posisjonene ut fra beskrivelse fra 
gruppen det gjelder. 
 
11. Viktige adresser å henvende seg til i 
NBF.  
a) Elektroniske chip og ringer for Tauris-
anlegg bestilles og leveres fra NBF-
kasserer.  
b) Utstyr til og oppgradering av Tauris-
anlegg kan bestilles hos: Roger Olsen,  
Slalåmbakken 7E, 1598 Moss 
E-post: rogeolse@broadpark.no  
c) Samleskjema og paramyxoskjema for 
vaksinering, gummiringer, slippjournaler 
og nummererte plomber bestilles hos 
Ragnar Lyssand, Heien 28, 5200 Os 
E-post: ragnar.lyssand@gmail.com 
d) Alt som skal sendes inn til NBFs 
sekretariat etter ovenforstående og 
søknader og skriv til NBFs styre sendes 
inntil videre NBFs sekretariat: 
Lundheim allè 2, 1636 Gml. Fredrikstad  
E-post perkhans@online.no.  
e) Meldinger om nye oppslippsteder 
og/eller posisjonene til disse, sendes 
Øystein Knive, e-post: 
knive-oe@online.no  
 
12. Statutter for NBF og SBUs 
premiering blir sendt gruppene så fort 
de er klare. Anmeldelser til 
premieklassene er etter reglene 15. 
februar 2011, men kan bli utsatt da. 
Repr.møte kan vedta endringer i 
premieklassene den 12.02.11. 
  
For NBF, Per-Kristian Hansen, sekretær 

NBFs frister og meddelelser for hele året 2011 
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Vaksinasjons- og oppmålingsrutiner for 
slipp i inn- og utland 2011.  

 
1. Krav fra Mattilsynet.  
a) Det er et ufravikelig krav fra både 
norske og utenlandske myndigheterm at 
duer som skal delta i kappflygninger, 
treningsflyvninger og ustillinger i Norge 
og i EU og EØS-land, skal være 
vaksinert mot paramyxovirusinfeksjon 
og skal komme fra besetning der alle 
duene er vaksinert.  Mattilsynet 
foreskriver til enhver tid bruken av slik 
vaksine som skal bestilles gjennom 
Mattilsynet (VESO) gjennom lokal 
veterinær. Hver forening og/eller gruppe 
har ansvar for å ta kontakt med 
rekvirerende veterinær og  sende inn 
vaksinasjonsskjema for hvert enkelt 
medlem til det lokale Mattilsyn for 
området/gruppa når vaksineringen er 
foretatt. Det skal benyttes skjema for 
Paramyxovaksinering og Samlekjema 
bestilles fra NBF v/Ragnar Lyssand, 
Heien 28, 5200 Os 
e-post: ragnar.lyssand@gmail.com 
 
b) Medlemmer, foreninger og grupper vil 
bli nektet slipp i utlandet når det ikke 
foreligger Vaksinasjonsattest fra det 
lokale Mattilsyn. 
 
c) For slipp i Danmark med dansk 
transport er det oppnådd følgende 
lettelser i krav til Sunnhetsattest. Dette 
er akseptert av det norske Mattilsynet 
og bety at helsesertifikatet basert på 
egenerklæring, er eneste 
dokumentasjon Fødevarestyrelsen i 
Danmark krever skal følge brevduer fra 
Norge til konkurransested i Danmark. 
Sitat fra krav i dansk Helseattest: 
”Undertegnede autoriserede dyrlæge 
erklærer herved på grundlag af egne 
undersøgelser og indhentede 
oplysninger, at: 
I. Brevduerne stammer fra 

områder som ikke er underlagt 
restriktioner pga. 
anmeldepligtige sygdomme, 
som kan ramme duer. 

II. Brevduerne er vaccineret mod 
paramyxovirus type 1 tidligst 8 
dage og senest 12 måneder før 
indførselstidspunktet.” 

 
d) For slipp i Sverige skal det medfølge 
duene attest fra gruppens lokale 
Mattilsyn på at duene er vaksinert mot 
paramyxo tidligast 6 måneder før og 
senest 1 måned før innførsel i Sverige. 
Samleskjema og paramyxoskjema for 
hver aktiv deltager skal sendes det 
lokale Mattilsyn som grunnlag for 
vaksinasjonsattest og slipptillatelse. 
 
 

 
 
Innførsel i Sverige skal skje i tilknytning 
til omsøkte oppslippstilfeller som angis i 
bilag til tillatelsen og gjelder det antall 
brevduer som angis i søknaden.      
 
2.  Gjennomføring av vaksinering: 
 
a)  Det er hvert enkelt medlem i NBF sitt 
ansvar å sørge for at duene han/hun er i 
besittelse av, er vaksinert ihenhold til 
Mattilsynets bestemmelser.  
Vaksineringen  skal være utført senest 
14 dager før en due deltar på utstilling, i 
konkurranse eller treningsflyvning. 
 
b) Vaksinering skal skje under 
rettledning og tilsyn av veterinær. 
 
c) Vaksinasjons-kontakt: Hver forening 
og gruppe skal ha oppnevnt en person 
som er ansvarlig for kontakt mot 
veterinær/Mattilsyn. Personen skal også 
sende inn skjema til det lokale Mattilsyn, 
egen gruppe og NBF. (Skjema for hvert 
enkelt slags vaksinerte duer og 
samleskjema til det lokale Mattilsyn. 
Samleskjema til NBF) 
 
d) Personer som utfører vaksinering 
skal være opplært av veterinær. 
e) Det skal bare brukes vaksine som er 
rekvirert fra og godkjent av Mattilsynet 
(VESO). 
 f) Av vaksinen NOBILIS skal det 
injiseres en dose på 0,25 ml pr. due. 
Husk å påføre Batch-nummer og 
holdbarhetsdato (Expire date) fra den 
benyttede vaksineflasken på 
vaksinasjonsattest og samleskjema.  
 
g) Alle duer som skal på kappflyvning i 
2011 må ha attest fra det lokale 
Mattilsyn at alle duene på slaget er 
vaksinert mellom 1. mars og 1. april 
2011. Duer på slaget som ikke er 
vaksinert som unger i 2010 må 
vaksineres første gang senest i januar 
2011 og revaksineres sammen med de 
øvrige duer i løpet av mars 2011.  
 
h) For slipp på utenlandske stasjoner 
skal det følge med transporten attest fra 
det lokale Mattilsyn med oversikt over 
de slag som har vaksinert duer. Slag 
som ikke har vaksinert alle sine duer 
kan ikke delta på flyvningene.  Attesten 
for vaksineringen må ikke være eldre 
enn 6 måneder og duene må være 
vaksinert senest 1 måned før 
grensepasseringen.         
 
3.   Vaksinering av unger født i 2011. 
a) Alle unger skal vaksineres første 
gang når de er i alderen 4 til 6 uker.  
 
 

 
 
b) Alle ungduer skal vaksineres, også 
de som ikke skal delta på 
ungdueslippene. Senest 14 dager før 
første ungdueslipp starter, skal det 
sendes Samleskjema til NBFs 
sekretariat for vedkommende gruppe.   
c) Unger født etter 15 juli (senunger) 
skal også vaksineres etter at de er 4-6 
uker gamle. 
d) Unger født etter 15 juli vaksineres for 
annen gang sammen med de voksne 
duer i  mars året etter. 
e) Samleskjema for vaksinasjon av 
ungduer som er vaksinert 2011, skal 
sendes NBF senest 14 dager etter at 
vaksineringen har funnet sted. 
 
4. Krav til oppmålinger 2011.                                                                                                              
Alle Aktive medlemmer som deltok på 
slipp i 2010 fikk avstandene beregnet i 
NBFs oppmålingsprogram. Internett-
programmet Norgesglasset eller GPS 
fra Gemini kan nyttes til 
posisjonsbestemmelse av nye slag i 
2011. Kontrollkomiteen i gruppe/ 
forening vil ha ansvar for 
posisjonsbestemmelsene og inn-
beretningen av posisjonene og 
gruppenes gjennomsnittsavstander til 
NBFs sekretariat.  Posisjons-
bestemmelse av nye oppslippsteder blir 
også lagt inn i programmet og blir 
fastsatt av NBFs oppmålingsansvarlige, 
Øystein Knive. Alle grupper er forpliktet 
til å benytte de posisjoner som er 
beregnet og lagt inn i NBFs 
utregningsprogram. Godkjente oppslipp-
steders posisjoner skal trykkes i 
tidsskrift i følge slippreglementet. 
 
For NBF 
Per-Kristian Hansen 
Sekretær 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NBFs vaksinasjons- og oppmålingsrutiner 2011 
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Den 16. januar 2010 kom den 
triste beskjed om at Lennart 
Lindgren hadde gått bort etter 
lang tids sykdom.  
 
For norsk brevduesport startet det i 
1974. Ragnar Jørgensen og 
undertegnede var på SBU-møte 
som representanter for NBF i 
Tyløsand utenfor Halmstad.  
På kvelden kom vi i snakk med 
Lennart og hans kompanjong 
Roland Larsson i LiLa. De kom med 
et enestående tilbud til norsk 
brevduesport: opprett et norsk 
avlsslag og dere skal få et godt 
tilbud på avkom etter våre beste 
importer fra belgiske toppslag. 
Tilbudet ble tatt med til styret i NBF 
som igjen la det fram for 
representantskapet og NBFs 
Avlsslag med duer fra LiLa ble 
vedtatt opprettet med knappest 
mulig flertall.  
 
Duene ble innkjøpt og innkvartert på 
et slag hos Ragnar Jørgensen 
utenfor Fredrikstad. Etter god 
veiledning fra Lennart ble duene fra 
stammene Vermote, Deewerdt og 
Vandenweghe valgt ut, hentet og 
innkvartert hos Ragnar i 1975.  
Duer fra belgiske topp avlsduer som 
”Diamant”, ”Dromer”, ”Tarzan” ”Zot”, 
”Perpignanduivin”, ”Rosseltje”, 
”Andrea”. ”Wringer jr.” ”Bernard”, 
”Annie” ”Gamonero”, ”Sappho” og 
”Atlas” ga norsk brevduesport en 
enorm kvalitetsforbedring som vi har 
glede av den dag i dag. Norske 
medlemmer fikk fra LiLa en direkte 
mulighet til avkom etter det beste 
belgisk brevduesport kunne 
fremskaffe på 70-tallet takket være 
Lennarts enestående innsikt og 
vennskap med de beste belgiske 
toppflygere på denne tiden.  
 
Fra 1973 og fram til 1980 var 
Lennart svensk mester hele fire 
ganger og NBF har også mange 
ganger fått norske mestre med duer 
via NBFs avlsslag fra LiLa og KaLi 
siden den gang. (KaLi=Lasse 
Karlsson(i dag Löfgren) og Lennart 
Lindgren). Lennart har produsert en 
enorm mengde artikler i svenske og 
utenlandske skrifter som har vært til 
inspirasjon  for  internasjonal   brev- 

 
 

 
 
duesport. Med klare intensjoner om 
at deres innkjøp fra Belgia skulle 
komme hele skandinavisk 
brevduesport til gode, er vi Lennart 
stor takk skyldig for at norsk 
brevduesport fikk et stort oppsving i 
kvalitet på 70-tallet. 
 
Minnet om Lennart og hans enorme 
kunnskaper om brevduenes 
stammer og i særdeleshet belgisk 
brevduesport, vil for alltid leve 
videre. Han ga oss en innsikt og 
muligheter til å utprøve det beste av 
det beste fra Belgia under norske 
forhold. Vi er Lennart stor takk 
skyldig for sin gavmildhet, gode 
prinsipper og ypperlige brevduer. 
Hans betydning for norsk og 
skandinavisk brevduesport har vært 
uten sidestykke.   
 
Minnet om Lennart vil alltid leve 
videre som en viktig og positiv del 
av norsk brevduehistorie. Lennart 
var et forbilde på hvor viktig det er å 
dele sine kunnskaper og beste 
brevduer med andre, slik at 
brevduesporten får den dimensjon 
som den fortjener om fred og 
vennskap.  
 
Per-Kristian Hansen.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minneord ved tidligere 
FCI-President  
Carlos Marquez Prats 
bortgang 

Brevduesporten over hele verden 
er i sjokk etter at CARLOS 
MARQUEZ PRATS døde på lille 
julaftens morgen (23.12.10) 
omgitt av hele sin familie. 

 
Han var Ærespresident i FCI og det 
spanske forbund. Han var formann i 
Grand Prix Mundial Ranking. En 
mann som gjorde brevduesporten til 
sin hobby. En mann som jobbet 
hardt for å endre mentaliteten i FCI 
og som har gjort FCI til hva det er i 
dag. En stor leder, fra hans første 
ord i Verona for tyve år siden da han 
ble president for første gang, sluttet 
han aldri å arbeide for internasjonal 
brevduesport. På en spøkefull måte, 
ble han kalt ”Mr. No Problem”, fordi 
ingen hindring var umulig for ham. 
Den besluttsomhet han hadde for å 
bedre brevduesportens anseelse, 
kjente ingen grenser og dette ga alle 
rundt ham lyst til å arbeide ennå 
hardere for brevduesporten over 
hele verden.De som jobbet nær 
ham, har ikke bare tapt en stor 
leder, men også en god venn, som 
aldri vil bli glemt. På vegne av FCI 
og styret i ”Grand Prix Mundial 
Ranking” ønsker vi å fremsette våre 
kondolanser til Mrs. Prats og hans 
barn og familie. 
 
José Tereso 
Izstvan Bardos 
Martha van Geel 
JP Nell 
Ernest Rossi  
 

Minneord ved Lennart Lindgrens bortgang 
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Ny sesong og nye muligheter! Det er 
herlig at de aller fleste i gruppe 1 
stiller med godt mot og prøver å se 
nye løsninger og muligheter i stedet 
for begrensninger. Ja, de siste års 
harde sesonger har vi også fått føle 
på kroppen og ikke minst den stadig 
økende rovfuglbestanden som gjør 
det den kan for at våre bevingede 
venner skal møte flest mulig 
hindringer på deres vei hjem. Gruppe 
1 velger å fortsette på danskeruta og 
det samarbeidet vi startet med flere 
andre grupper. I år velger vi å kjøre 
noen flere innlands slipp før vi 
sender duene over sjøen for at alle 
skal få muligheten til å få noen 
kilometer i kroppen først. 
 
Tekst: Marianne Walente 
Foto: Snorre Lindberg og Lars 
Cornelussen 
 
Skjærhalden 100 km 22.mai 
Hvilken start vi får på året, hva er vel 
mer forfriskende og inspirerende enn å 
få en juniorseier på årets første slipp. 
Slippet ble nemlig vunnet på 1331,09 
mpm av Mathias og Mathilde 
Corneliussens due 09-589 ”Zucarelleo.” 
De flyr i kompaniskapet 
M&MCorneliussen og har tungt med 
duegener i årene. Pappa er Lars 
Corneliussen, som igjen er sønn av Tom 
Corneliussen. Det ligger i genene med 
andre ord.  ”Zuccarello” er avlet av far 
og farfar til Mathias og Matilde og blir 
flydd som enkehann.  
 

 
 
Faren til ”Zuccarello” er en krysning 
mellom blodet til to av Corneliussens 
gamle langdistanse-ess: ”Varulven” og 
”Armstrong,” innpå dette er det også 
krysset inn Van Wanroy blod fra 
Eijerkamp. Moren er en krysning mellom 
Klak(Jansen) fra Skofterød, Busschaert 
(Corbett) fra Lindberg, samt duer fra 
Willy Nilsen.  Han er oppkalt etter en av 
Norges beste ishockeyspillere for tiden: 
Mats ”Zuccarello” Aasen. ”Zuccarello” 
(duen, ikke hockeyspilleren) ble årets 
sprinter i NBF for juniorer. 
 

 
 
Andre due var 07-574U, tilhørende Jan 
Lindberg, hun starter omtrent der hun 
avsluttet i fjor, med en 2.premie, i fjor 
avsluttet hun med å bli nr 2 til årets 
hunn i gruppe 1 og nr 2 til årets hunn i 
NBF.  Avstamming er Lindberg/ 
Houben/ Janssen. Faren var en god 
flyvedue hos Jan og redebror til vår 
avlshann ”Jethro.” Moren er 
”Hamburghua” som var og er en veldig 
god flyvedue. Jan flyr for øvrig duene på 
det totale systemet, dvs. at både hanner 
og hunner er enket. Tredje premie går til 
02-15767U ”Hamburghua”, også 
tilhørende Jan Lindberg, hun er, som 
nevnt over, moren til 07-574U samt 
hennes redesøster 07-575 som ble nr 3 
til årets esshunn i NBF 2008. 
”Hamburghua” har egentlig gått over på 
avlslaget, men siden hun ikke har lagt 
egg siden vinteren 2009, valgte vi å 
flytte henne tilbake til flyveslaget. Hun er 
etter en hann fra Ingolf Laursen 
(Houben) i par med en hunn fra Ali 
Farshidjam. Ellers markerer Kjell 
Ellefsen seg tungt på premielisten med 
22 av 25 sendte innenfor 33 %. Det var 
et flott slipp som gikk greit for de aller 
fleste med god hjemkomst. 
 
Lysekil  200 km 29.mai 
Nok et hurtig slipp, på 1312,24 mpm 
kommer 09-565U inn til Jan 
Lindberg.

 
 
Dette er sotblåskjæret hunn etter 
”Storbyslasken,” stamme Lindberg/ 
Busshaert og ”Handcuffs,” stamme 
Lindberg. Begge foreldrene har vært 
veldig gode flyveduer spesielt på de 
lengre slippene, og er også avlsduer 
hos Fam. Lindberg. Andre premien går 
til 09-15025U tilhørende Snorre og 
Marianne, dette er en hunn etter 
”Aragorn” en utrolig flott due som selv 
har en sterk karriere å vise til med ikke 
mindre enn 3 x 1.premier. Han ser også 
ut til å ta over arven fra sin far 
”Blåfanten” i avlen. Stamme: Lindberg/ 
Mark Edwards. Mor er ”Beverdamhua” 
en vakker blå Janssen hunn fra Herman 
Beverdam. Hun   er  ikke   mindre   enn  

 
 
helsøster til ”Blauwe Bange,” National 
vinner NPO Bourges (657 km) i 2004 
mot 6.170 duer, og som siden har blitt 
ny Janssen stamhann hos Herman 
Beverdam. Snorre og Marianne flyr som 
Jan Lindberg alle duene på det totale 
systemet. Tredje premien går til 08-
15008 også den tilhørende Snorre og 
Marianne og også hun er etter Aragorn 
og Beverdamhua og dermed helsøster 
til 15025 som tok andrepremien i dette 
slippet. 
 
Ljungskile 200 km 5.juni 
Nok et hurtig slipp, på 1328,50 mpm 
kommer 08-109A til Harald Thomas 
Ellefsen. Dette var den tredje gruppe 
seieren til 109! 
 

 
 
Som unge ble det 2 gruppe seiere. En 
spesiell due som bare vil gå ut når den 
selv vil. Foreldrene til 109 er fra Snorre 
og Marianne. Far er etter ”Blåfanten” i 
par med ”Delmonica Hanover” (P&P 
Phillipens) og moren er etter ”Willy” 
HVR i par med ”Søstra til Skalleper." 
Andre premien går til 07-63A også 
denne tilhørende Harald Thomas 
Ellefsen, dette er en miks av Flor Engels 
fra Meldgaard/Jeppesen og Andreas 
Andresen (Baller). En jevnt god flyver og 
nr. 1 på Landsutstillingen NBF 2009 for 
ettårige hanner. Tredje premien går til 
06-1079 tilhørende Snorre og Marianne, 
dette har vært en veldig god flyvehunn 
så langt, hun er datter av ”Fast Eddie,” 
som var ren Busschaert og igjen sønn 
av ”Eddie” som hadde 1.premie mot 
3000 duer. Moren ”Janssenhua” er som 
navnet sier en ren Janssen fra Gebr. 
Pouw, disse er kjent for ha meget gode 
Janssenduer og ikke minst er alle 
Janssenduene deres avlet etter Janssen 
duer de selv kjøpte rett fra Janssen 
brødrene en gang i tiden. Faren hennes 
igjen er ”Nasser” som har 1.premie mot 
32.000 duer fra Meer! 
 
Hjørring 13.juni 
Første Danmark slipp i år og det blir et 
bra slipp, premielista er ferdig stemplet 
på ca 12 minutter. 

Kappflygningsrapport – gruppe 1 – sesongen 2010 
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På 1077,23 mpm blir 07-953A stemplet 
hos Snorre og Marianne, dette er en 
lekker hann med gyllent blod i årene, 
han er sønn av ”Blåfanten” som var en 
super avlshann som med første premien 
til 953 har avlet 1.premievinnere med 13 
forskjellige hunner!!! Moren ”99-hua ” er 
ren Jan Aarden fra Louis Masserella, 
det er en nydelig hunn som har avlet 
veldig bra, hun er resultat av en søsken 
parring og dermed dobbelt barnebarn av 
”De Schlangen Barcelona” som har 1. 
Dutch Nasjonal fra Barcelona mot 6.812 
duer og ble 4. internasjonal i samme 
slipp. Mor ”Daughter of Champion 
Barcelona” er som navnet sier datter av 
Champion Barcelona som også har 1. 
Dutch Nasjonal fra Barcelona mot 6612 
duer. 
 

 
 
Snaue 2 meter bak kommer 08-586U til 
Tom og Lars Corneliussen. En to år 
gammel svartskjoldet hunn som ble 
kappfløyet etter det naturlige system, 
ruget på 12 dager gamle egg. Stamme: 
Krysning mellom Philippens 
(Tramontane-linjen), Delbar (Ivan 
Hansen), Klak-Jansen (via Skofterød) 
og Busschaert (Corbett via Lindberg).  
Hakk i hel kommer 07-643A til Snorre 
og Marianne, dette er en hann etter” 
Storbyslasken,” en Lindberg due som 
ble satt tidlig på avslaget grunnet hans 
evne til å rykke i flokken, han har selv 2 
førstepremier. Moren er ”Denyshua,” en 
ren Emiel Denys , hun er datter av hans 
”Schone Swartzen” som hadde 5. 
internasjonal fra Perpignan mot 18.447 
duer, moren er helsøster til Denys 
berømte ”Kleine Tee” som hadde 7. 
Internasjonal Barcelona mot 24.908 
duer. 
 
Vitesse Challenge 
Skjærhalden 19.juni  
(slipp utenom NBFs premier, kun 2 duer 
per medlem) 
Forslaget om denne type slipp kom fra 
Lars Corneliussen og ble godt mottatt av 
medlemmene i gruppe 1. Her stiller alle 
til start med like forutsetninger. 
På 1021,58 mpm går første due 09-
575U inn hos Marianne. Dette er en 
skimlet hunn etter ”Greyhound” fra Jarluf  

Lomeland. ”Greyhound” er dobbelt 
barnebarn av Lomelands  ”Elding” som 
har toppet hingstestatestikken på 
vestlandet i en årrekke, han er av 
Grondelaers avstamming, ellers 
inneholder han blod fra Erik Tollenaers 
og Meldgård. Moren til ’575 er 
”Beverdamhua” som også er nevnt 
under Lysekil 24.05. Sammen med ’575 
kommer 09-525A også den til Marianne. 
’525 er etter ”Innavlen” en hann etter 
”Blåfanten” parret med datteren sin 02-
15817, hennes mor var igjen ”944” 
Houben stamhunnen til Kjell Pretorius. 
Moren er redesøster til ”Greyhound.”  
1021,07 går tredje due, 09-546A inn til 
Snorre. Det er en hann etter ”Online – 
Grand Prix” som er debutant på 
Lindbergs avlslag i år. Han var en 
fantastisk flyvedue med kun en 
smultring i raden på 16 starter! I tillegg 
har han to førstepremier og ble Grand 
Prix på landsutstillingen i 2010. Moren 
er en datter av ”Blåfanten” i par med 
”Søstra til Skalleper,” ”Blåfanten” trenger 
ingen nærmere introduksjon, men 
sistnevnte er som navnet sier søsteren 
til ”Skalleper,” som var en kanon 
flyvedue med mange premier og gjorde 
det spesielt godt på de lange litt harde 
slippene, han hadde blant annet 
1.premie Korgen 700 km, 1.premie 
Mortenslund 500 km og 3.pr Byske 800 
km. 
 
Lysekil 19.juni 
Her gikk det betraktelig tyngre enn på 
Skjærhalden slippet. Først på 807,73 
mpm kom det due til Snorre og 
Marianne og denne gangen ble det 
hatrick. Første due var 06-1079U, 
Busschaert/Janssen,nærmere beskrevet  

under Ljungskile 05.06. Hun viser med 
dette at hun trives fra Lysekil da hun 
også vant herfra i fjor. Andre dua er 09-
15025U er en hunn etter ”Aragorn” og 
”Beverdamhua,” Lindberg/ Janssen. 
’15025” fikk for øvrig også 2 premie fra 
Lysekil 29.05. Tredjedua er 09-572A 
som er etter ”Jack Bauer” som er 
redebror til ”Handcuffs.” Faren var 
halvbror til ”Blåfanten”og moren datter 
av ”Willy,” Huskyens Van Riel og ”99-
hua,” Jan Aarden.  Jack Bauer var en 
meget sterk, god og pålitelig flyvedue 
noe han viste til fulle da han vant det 
harde Trofors slippet i 2006. Moren til 
”572” er ”Kiekebelthua” en nydelig blå 
hunn avlet av tidligere Danmark mester 
Ulirk Lejre Larsen. Hun er linjeavlet på 
Koop Kiekebelts stampar ” De 378” og 
”Bonte Leusink.” Koop Kiekebelt flyr 
meget godt i Nederland og gjør det 
spesielt godt på de lange distansene. 
 
Vamdrup 19.juni 
Om Lysekil var hardere enn 
Skjærhalden denne dagen så er det i 
hvertfall ikke tvil om at Vamdrup ble et 
veldig tøft slipp. Av 27 sendte duer 
returnerer bare fire duer på dagen. Den 
sterkeste av de fire, 07-66A, kommer 
inn hos Harald T Ellefsen på 700,98 
mpm. Han har på farssiden to brødre 
som er nasjonalvinnere fra Bordeaux i 
Nederland. På morssiden (Fr) har faren 
2. premie mot 5.700 åringer fra Tulle og 
moren er nasjonalvinner fra Limoges 
(11.485duer). ”66” har fløyet meget bra 
på harde slipp. Nummer to fra Padborg i 
2009 og i tillegg nr. 3 fra Bremen i år.  
Andre due, 06-1075A ”Grevlingen,” blir 
stemplet hos Snorre og Marianne på 
672,40 mpm. Dette er en hann etter  
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”Legolas” som var årets hann i gruppe 1 
og som igjen var sønn av ”Stormin 
Norman,” Busschaert, mor var  
”Bellevue Young Rubi,” en Janssen/ 
Staf van Reet fra Brian Kaid, Wales. 
Dette paret avlet flere vakre og gode 
flyveduer sammen. 
Tredje due, 08-576U, er en hunn etter 
”Aragorn” (er beskrevet tidligere), denne 
gangen i par med ”Delmonica Hanover” 
fra P & P Philipens. Datter av ”Le Mount 
Ventoux 1,” vinner av Criterium Nasjonal 
Mount Ventoux, 732 km og igjen sønn 
av ”Tramontane.” Moren ”Canicule” 
hadde 12 prix simples og 1/507 duer 
interprovinsial. Hun er også helsøster til 
”Petite Blue” som er 5 x 1. essdue. 
Fjerde due til Harald Thomas Ellefsen, 
08- 95U. Hun er en blanding av Deweert 
fra Poul Stærkær og Leekens fra Belgia. 
Dette er en lovende hunn  som var på 
premielisten i samtlige ungeslipp med 3. 
plass som best,  ble skadet i ving som 
åring og holdt. Femte due 08-572U til 
Snorre og Marianne dette er en nydelig 
hunn som vant klassen sin under 
landsutstillingen 2010. Hun er etter 
”Lewis” en god flyvedue med 3.pr 
Hamburg som beste notering, moren er 
”Bremenhua,” som er nærmere 
beskrevet under Bremenslippet. 
Stamme: Lindberg. 
 
Hjørring 26.juni  

Kjell Ellefsen hadde en fenomenal 
inngang i dette slippet. På 1122,28 

mpm styrtet 08-129A inn i slaget, som 
om han hadde selveste ”styggen” i  

 
hælene. Dessverre ble han borte i et 
senere slipp fra Kolding så mye 
tyder på at han hadde blitt skremt. 
Hannen hadde Steven von Bremen 
og Venus Super Crack fra Kai 
Jørgensen, samt Vermote/ 
Deweerdt fra Jan Johansen og 
Kjells gamle van Riel/ Delbar blod i 
årene. Nevner også at dette var en 
helbror til Kjells due, 10-73, som 
deltok i VM i Polen i år. Denne 
utmerket seg med en 7.plass og en 
12. plass i treningsslippene. Som de 
fleste husker ble finaleslippet en 
fiasko der ingen norske duer kom 
tilbake. I underkant av en meter bak 
går 09-1095A inn hos Snorre og 
Marianne, tretideler etter på 
tredjepremie følger redebroren 09-
1096A.  Deres far er ringreven ”Online – 
Grand Prix,” som var en fantastisk 
flyvedue med 2 x 1.premie og 15. 
premier totalt på 16 slipp, de aller fleste 
var han med i tetflokken. I tillegg ble han 
Grand Prix på landsutstillingen 2010. 
Moren deres er ”Jernhua” som også var 
en veldig god og sterk flyvedue med 
bland annet 1.premie fra Ørnskjøldsvik 
(500km) og premier fra Umeå (700 km) 
og Byske (800 km). Hun har også avlet 
meget bra og er blant annet mor til 
”Bremenhua” som blir beskrevet senere 
og ”Grand Prix,” som har 2 x 1.premie 
Aalborg samt Grand Prix på 
landsutstillingen 2008.  
 
 

Kolding 10.juni 
På 1211,44 mpm kommer 09-15024A 
inn hos Snorre og Marianne, dette er en 
ren Emiel Denys, far er ”Den Elfpender” 
som er halvbror til ”Edelman,” 
2.internasjonal San Sebastian. Mor er 
”Queen L” som er av Denys gamle gode 
blodslinjer og som har en onkel som har 
1. internasjonal fra San Sebastian. 
”Queen L” er også mor til årets ungdue i 
gruppe 1 i 2009. 
 

 
 
Andre due, 06-538U, kommer til Tom og 
Lars Corneliussen på 1103,77 Dette er 
en fire år gammel hunn som fløy som 
enkehunn. Tidligere på sesongen ble 
hun flydd naturlig. Hun presterer med 
andre ord både som naturlig og som 
enkehunn. Hun har også tidligere 
plassert seg på Skanderborg og 
Hamburg, og har i 2010 til sammen 
1100 premiekilometer. ”538” har etter 
flere år med prestasjoner gjort seg 
fortjent til et navn: ”Miss Pirelly.” 
Stamme: Far: Pirotte (Skofterød), Mor: 
Willy Nilsen. Cirka tre minutter senere 
kommer 07-1095U, også denne til Tom 
og Lars Cornelussen. Dette er en sotblå 
hunn flydd etter samme prinsipp som 
”Miss Pirelly”. Naturlig system frem til 
midten av juni, enkestand etter dette. 
Hun ble flydd forsiktig som ungdue og 
åring ettersom hun var en 
tredjekullsunge. 800 premiekilometer i 
2010. Stamme: Far: Philippens 
(Tramontane), Mor: Delbar (Ivan 
Hansen) 
 
Hjørring 10.juli 
06-1079U setter punktum for en 
strålende sesong med å rykke i fra 
resten av feltet, i ensom majestet 
kommer hun hjem til Snorre og 
Marianne på 1066,81 mpm. Fra før 
denne sesongen har hun blant annet 1. 
premie Lysekil 19.06 og 3.premie 
Ljungskile 05.06 i tillegg har hun en 4. 
premie og 2 x 19.premie i år, dette 
holder til å bli årets esshunn i NBF og 
gruppe 1, i tillegg blir hun også årets 
sprinter i NBF. Neste due, 09-65U, 
kommer til Harald T Ellefsen først på 
797,43mpm. ”65” er en veldig fortrolig 
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due og er av det gamle blodet til 
Ellefsen som består av 
Jørgensen/Deweert og Flor Engels. Hun 
er søster til gruppevinner fra 
Skanderborg 2008 og 2 premie Hjørring 
samt på premielistene i øvrige slipp.  
Tredje due, 07-81U, går inn hos Kjell 

Ellefsen. Dette er en blå hunn som 
har fløyet meget bra siden hun var 
unge, hun var blant annet nr. 8 til 
årets ess hunn i NBF i 2009. På 
stamtavlen finnes A99-7894 fra 
Steinar Thowsen som har vært nr. 
1, 2 og 3 til årets esshann i NBF og 
Hol-00-2064337 en hann med 
Janssen (Schrovers) avstamning  
 
Bremen 10.juli 
Dette ble et veldig hardt slipp, ingen 
duer kom på dagen. Først kl 10:01:23 
neste dag ankommer 05-17518U 
”Bremenhua” hos Snorre og Marianne 
på 564,19mpm. Hun har vært en veldig 
god flyvedue med blant annet 1. & 3. 
premie fra Hjørring, 3.premie fra 
Hamburg og 8.premie fra Skanderborg 
som beste noteringer.  

 
Faren var helbror til 1.premie 
Kungsbacka i regnvær, han var sønn av 
”Willy” HVR og ”99-hua,”Jan Aarden. 
Moren er ”Jernhua,” Lindberg, som også 
er beskrevet tidligere. 
Drøye 2 minutter senere ankommer 05-
17468A ”Ferdinand” hos Jan Lindberg. 
Dette har vært en stabilt god flyvedue i 
hele sin karierre han har blant annet 2 x 
2.premie fra Hamburg, den siste var 
under ekstremværet i 2008. Han er 
oppkalt etter oksen Ferdinand da han på 
mange måter minner om han. På slaget 
gjør han ikke mye vesen av seg og er 
snill og grei, men når det gjelder så 
våkner oksen i han. Foreldrene var 
begge gode flyveduer hos Jan. Faren 
hadde blant annet 1.premie fra 
Kungsbacka og moren hadde 1.premie 
fra Hudiksvall. Stamme: Lindberg/ 
Houben/ Janssen. Tredje due kommer 
på 553,95 mpm og igjen er det 
styrkefenomenet til Harald T Ellefsen, 
07-66A som viser fram kjempekreftene 

sine. ”66” vant også Vamdrup i år, også 
det er hardt slipp, i tillegg har han også 
2.premie fra Padborg i 2009. 
Dette var alle duene som kom før 
maksimaltiden gikk ut. 
 
Kornsjø 21.august, ungduer 
På 999,37 mpm blir første due, 10-304 
”Gameboy” stemplet hos Snorre 
Lindberg.  ”Game Boy ” er avlet av Colin 
Allmann. Faren til ”Game Boy” er avlet 
spesielt til Colin av V. Jacobs & Son.  
 

 
 
Farfaren er Jacobs beste flyvedue med 
mange topplasseringer og ikke minst er 
han far til 10 Club vinnere og 4 
federations vinnere. Farmor er avlet av 
det beste fra Dirk Van Dyck Dynastiet. 
”Game Boys” mor er etter Jan Lindbergs 
Houben par og er helsøster til flere 
gruppevinnere, selv er hun også mor til 
Almanns ”410” og ”411” som har hver 
sin 1.premie samt flere andre 
topplasseringer. Andre premien går til 
10-953, etter ”T-Boy” ren Emiel Denys 
fra Lasse Løfgren. ”T-Boy” er sønn av 
”Jonge Kleine Tee” Løfgrens stamhann, 
som igjen er helbror til Emiel Denys 
verdenskjente ”Kleine Tee,” 5. nasjonal 
Barcelona 1997 og også stamhann hos 
Denys. Moren til ”953” er 02-12925 
”Gjertrud” fra Willy Nilsen, hun har 3 x 
1.premie fra 100 km – 450 km samt flere 
andre topplasseringer. Deretter får Kjell 

Ellefsen 5 duer i følge. Disse 
plasserte seg fra 3. – 8. premie og 
best var 10 - 089. ”89” har 07-
81som mor (3.pr Hjørring 10.07). På 
farssiden ligger det en hunn under 
storflyveren 250 - 93 - 0255 fra 
Henning Jørgensen. Han ble blant 
annet 9 x seksjonsvinner i Danmark. 
 
Lysekil 31.august, ungduer 
Relativt hurtig slipp denne gangen, på 
1162,71 mpm blir første due, 10-404, 
stemplet hos Lars Corneliussen, ”404” 
er en skjønn og ung hunn med meget 
god fjærkvalitet. Hun er avlet av T & L 
Corneliussen. Stamme: Far: Klak-
Jansen fra Gunnar Petterson i Sverige. 
Mor: Klak - Jansen fra Skofterød x 

Corneliussens gamle stamme 
(”Armstrong”). Andre premien går til 
Nord-Norge og Walter Kilvik med dua 
10-992. Dette er en liten kjekk mørk 
skimlet (nesten svart) hann. Stamme: 
Far: Philippens (Verbree / 
Vandenabeele) Mor: Philippens 
(Verbree / Vandenabeele) x Jos Thoné 
(Gouden Grijze-linjen). Tredje premien 
går til 10-425 og Tom Corneliussen. En 
nett liten sotblå hunn, avlet av T & L 
Corneliussen. Stamme: Far: Philippens 
(Tramontane-linjen) Mor: Kjøpt på 
auksjon (SBU-One Loft race) i Larvik 
2009. Avlet av Jostein Johannesen. I 
stamtavlen finner man duer fra Kaj & 
Michael (DK) og Venus - duer fra 
Herlofsen. 
 
Ljungskile 04.september, ungduer 
Relativt hurtig slipp også denne gangen, 
på 1115,51 mpm blir første due, 10-572, 
stemplet hos Snorre Lindberg. Den er 
etter ”Broken Wing,” sønn av ”Blåfanten” 
og ”944” Houben stamhua til Kjell 
Pretorius. ”572” er halvbror til ”Online – 
Grand Prix” som er nevnt tidligere, 
håpet er at denne blir like god. Moren er 
”Stinky Pinky,” som er siste ungen til 
Jarluf Lomelands superavler ”Elding,” i 
par med en hunn som på farssiden er 
barnebarn av Meldgårds ”1686” i par 
med en hunn som er datter av Rudi 
Hendrix beste due ”De Gek,” 
1.provinsial Bourges mot 5.187 duer. 
 

 
 
Andre premien går til 10-544 og Jan 
Lindberg, den er etter ”Goofy” fra Willy, 
han har blant annet 1.premie Umeå  i 
par med ”Delmonica Hanover,” som er 
nevnt under Vamdrup 19.juni. 
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Tredje premien går også til Snorre 
Lindberg denne gangen med 10-1009, 
som er etter ”Bellevue 221, Kaiden” en 
Janssen/Staf Van Reet fra Brian Kaid, 
Wales som har avlet veldig godt både 
som far og bestefar. Moren er ”Hannah 
Montana” datter ”Blåfanten” og 
”Delmonica Hanover,” hun er ikke flydd. 
 
Ljungskile 04.september 
Breeder/Buyer. 
Vi avholder nok et slipp som ikke teller 
til NBFs premier. Colin Allmann foreslo 
tidlig en Breeder Buyer konkurranse, 
denne type konkurranse var et friskt 
pust som vi håper fortsetter og 
forbedres de neste årene.  Kort fortalt 
avler hvert medlem 1 - 3 unger som 
selges på auksjon når de er ca 30 dager 
gamle, eier kan selv kjøpe ungen.  
Pengene som kommer inn på duene blir 
lagt i en premiepott hvor eier og 
oppdretter av de premierte duene deler 
premiesummen. Det triste var at da 
slippet stod for døren gjenstod bare 4 
auksjonsduer, de andre var tapt. 
Slippet ble vunnet av 10-304A ”Game 
Boy” som også vant Kornsjø 21. august. 
Eier: Snorre Lindberg, oppdretter: Colin 
Allman, sammen deler de førstepremien 
på 7.280 kr.Andre premien går til 10-
59U og Marianne Walente, oppdretter 
Harald T Ellefsen og samme deler de 
andre premien på 2080 kr. Stamme: På 
farssiden Skofterød x Lindberg 
(”Aragorn” x ”Delmonica Hanover”). Mor 
er 07-1048 som er ut av gamle blodet til 
Ellefsen. Tredje og siste premie går til 
10-714 og Kjell Sterner, oppdretter 
Hugo Rasmussen og sammen deler de 
tredjepremien på 1040 kr.  
 
Oppsumering av sesongen 
Kort oppsummert har sesongen jevnt 
over gått ganske bra, ikke før på siste 
Hjørring slippet gikk det skikkelig ille, til 
tross for flott vær, fin temperatur og vind 
som blåste i riktig retning forsvinner det 
mange duer fra alle deltagende 
medlemmer, erfarne duer som hadde 
vært på Hjørring flere ganger tidligere 
og som også regelmessig var å finne på 
premielistene. De duene som kom hjem 
virker heller ikke til å ha vært i rovfugl så 
dette står for oss som et mysterium. Det 
kan virke som om duene våre blir 
forstyrret av noe på samme måte som at 
hvalene av og til svømmer på land. 
Skjærhalden Vitesse Challenge og 
Breeder Buyer håper jeg er en slippform 
som er kommet for å bli i gruppe 1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Eller er du interessert i å lære mer 
om brevduens anatomi? Les her! 
I forbindelse med NBF-dagene i 
Stavanger 2011 (11. – 13. februar) vil 
Norges Brevdueforbunds dommer-
klubb avholde et begynnerkurs i 
hvordan bedømmelsen av en brevdue 
foregår, samt en god del 
grunnleggende kunnskap om 
hvordan en brevdue er bygget opp. 

De to kursholderne, Hans Ulrik Jensen  
og Tom Corneliussen, vil først gå 
gjennom de kroppsdelene hos en 
brevdue, en brevduedommer vurderer. 
Hvor på kroppen sitter bryst-
muskulaturen? Hva kjennetegner en 
sterk rygg? Hvordan skille en god ving 
fra en dårlig ving? Kurset vil foregå på 
dagtid Lørdag 12. februar, og vil gå 
parallelt med årsmøtet. Dette kurset har 
fått avsett et eget konferanserom, og vil 
inneholde både teoretiske og praktiske 
elementer. Dette er et oppstartskurs, et 
nybegynnerkurs, og betraktes ikke som 
et dommerkurs, men det er et mål at 
erfaringene og interessen som høstes 
ved dette kurset, skal føre til et 
dommerkurs. Det vil bli lånt inn duer, slik 
at alle kursdeltagere kan få prøve seg 
på en praktisk bedømmelse. Meld 
gjerne din interesse for deltagelse til: 
Tom Corneliussen  
mobil: 92 84 91 26 
e-post: 
tom.corneliussen@brevduesport.no 
eller 
Hans Ulrik Jensen 
Telefon: 55264733 
 
Med vennlig hilsen  
Norges Brevdueforbunds Dommerklubb 

 
 
 
Den sittende redaktøren, Lars 
Corneliussen, takker for seg etter 
fire årganger, og som erstatter for 
Lars kommer Kristian Henriksen 
fra Askøy BF inn. Her følger en 
kort presentasjon av tidsskriftets 
nye redaktør. 

Kristian Henriksen er 40 år. Han er 
utdannet byggmester, men jobber 
nå primært som røykdykker i 
Brannvesenet. Kristian vokste opp 
på Askøy, øya utenfor Bergen, og 
det var også her han som 9-åring, i 
1979, fikk sine første duer. Kristians 
far vokste opp i Bergen som gutt, og 
hadde i likhet med mange andre 
gutter i Bergen på den tiden duer. 
Det var nok her interessen kom fra. 
Han skaffet seg duer fra blant annet 
Rolf Helgesen, men hadde nok duer 
mest for hyggens skyld i 
begynnelsen. På begynnelsen av 
80-tallet meldte Kristian seg inn i 
Askøy Brevdueforening, og hadde 
noen dyktige duemenn og se opp til 
og lære av, og selv trekker han frem 
Stein Thorsen og Kåre Christiansen 
som de ”store” på den tiden. Da han 
som relativt ukjent brevduemann 
fikk sin første gruppevinner ble 
gnisten tent, og Kristian klarte aldri 
helt å slutte med duer. På 90-tallet 
kom interessen for damer, og etter 
hvert også stiftelse av en familie. I 
1998 var Kristian etablert i hus med 
tomt, og begynte å gjenoppta 
brevduesporten, og et sportslig 
høydepunkt sett med Kristians øyne 
er da han fikk hjem en 
kappflygningsvinner fra Shetland.  
Lykke til som redaktør Kristian! 
Kristians e-post: kris689@bluezone.no  

Kristians mobil: 98 46 17 37 
Kristians telefon: 56 14 88 73 
  

Vil du bli 

brevduedommer? 

Ny redaktør i 

tidsskriftet 
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Tidsskriftet  for  100  år siden 

I tidsskrift nummer 9 av 1910 er det bilder av en rekke av de  
fremste brevduene i Norge hva kappflygninger angår på denne tida. Her gjengis noen av disse. 
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Navnet Etienne Devos er vel 
anerkjent over hele brevdueverden. 
Han har gjennom lang tid avlet topp 
langdistanseduer, men ”Kleine Didi” 
er nok den beste av de alle. 
 
Brevduens ringnummer: 
Belgia-92-3000607 
Brevduens kjønn: 
Hann 
Brevduens farge: 
Blå 
Brevduens oppdretter 
Frank & Etienne Devos 
Brevduens kallenavn: 
Kleine Didi 
 
Etienne Devos, nå i kompaniskap med 
sønnen Frank har mange høydepunkter 
å se tilbake på så langt i sin 
brevduekarriere. Allerede i 1979 ble han 
kåret til nasjonal mester i Belgia av det 
belgiske brevdueforbund KBDB, og den 
samme bedriften gjentok han i 1985 og 
2004, så her er det snakk om et dueslag 
som har holdt seg i toppen over lang tid. 
I tillegg har dette slaget blitt nummer en 
i det belgiske brevdueforbunds lang-
distansemesterskap i 1997, og ble også 
mestere i samme forbunds ekstreme 
langdistansemesterskap i 2005. Lang 
distansemesterskapet i 1997 var det så 
å si ”Kleine Didi” som tok hjem ene og 
alene. ”Kleine Didi” (Lille-Didi) hadde 
vist sein storhet som langdistanseflyger 
både i 1995 og 1996, med gode 
plasseringer nasjonalt på langdistanse-
slippene Pau (900 kilometer), Dax (880 
kilometer) og Perpignan (900 kilometer), 
men det var i 1997, som 5-åring, han 
virkelig viste seg frem. På en og samme 
sesong fikk han første plass nasjonalt 
fra Dax mot 3276 duer, og andre plass 
nasjonalt fra Perpignan mot 4694 duer. 
 
Også i avlen har ”Kleine Didi” vist sin 
verdi, da både han selv og hans søsken 
ligger bak stamtavlene på duer som har 
prestert godt på de nasjonale 
langdistanseflygningene i Belgia. ”Kleine 
Didi” har selv følgende foreldre: far: 
”Didi”, mor: ”Pipo-duivin”, begge disse 
har opphav hos en annen lokal 
brevduemann: Jef Van Den Broucke. 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

Returadresse: 
Norsk tidsskrift 

for brevduesport 
v/ Torleif Asheim 

Østre Helleveien 43 
4318 Sandnes 

”Brevduesport” presenterer internasjonale brevduestjerner 

Her er foreldrene til ”Kleine Didi”: moren til venstre ”Pipo-duivin” og faren til høyre ”Didi”. 


