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Skaff nye medlemmer! 
Sjekk hva gruppe 8 gjør.

Artikkelen om Kenneth Sike-
bækken fortsetter (del 2)

Sjekk “Tips og råd” siden.
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Vi takker 
Mr. Robert Fuhr, Stephanstr. 5, 15345 Rehfelde, Germany

Han er spesialist innen foto av duer og har gitt Norsk tidss-
krift for brevduesport tillatelse til å bruke bildene på fremsi-

den. Ta gjerne en titt på hans hjemmeside.
http://www.bobdapaloma.com/

Thanks Robert Fuhr!

Vi prøver å ha våre faste temaer i bladet.

Nedenfor listes temaene opp, og DU må 
sende inn stoff til de aktuelle sidene. Det 
er vel litt gøy å komme på trykk med ditt? 
Forslag til nye temasider kan også sendes 
inn. I det siste har mange sendt inn stoff, 

slikt blir det interessante blad av.

-RekRutteRings ideeR.
- t i p s  o g  R å d  s i d e n .

   - “Vi bliR kjent med” sidene.

Ellers er det intervjuer du kan lage med 
enkeltmedlemmer i klubben. Det er gøy 

for andre om du sender inn en reportasje, 
send inn ditt bidrag!

til:
stig@morterud.no

Husk å ta bilder av det du skriver om. Det 
kan være personen, dueunger,

dueslag, eller annet.
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R e k r u t t e r i n g 
til brevduesporten

Vi i gruppe 8/ Jæren 
brevdueforening, 
deltok 20 – 22 feb-
ruar med stand 
under året landsut-
stilling for kaniner 
på Vigrestad. 

Vi har laget et bur som vi slår opp 
under messer som viser duene 
sammen med redeplasser des-
suten viser vi frem Sputnik og 
elektronisk anlegg. 

Vi delte også ut gamle tidsskrift 
samt vår egen informasjonsma-
ppe som gir interesserte mulighet 
for å ta kontakt, eventuelt komme 
innom på et medlemsmøte for 

å se og høre litt om brevduer og 
sporten. 

Jan Inge Auestad som bor i 
nabokommunen Varhaug, tok de 
mest interesserte personene med 
seg hjem for å vise slagene sine. 
Denne gang valgte vi bevist å 
stille med duer i forskjellige farger 

da vi vet at dette vekker interesse 
blant personer som ikke daglig er 
med i sporten. Som vi forklarte 
de som kom innom standen blir 
dessverre enkelte av de med farger 
som skiller seg ut ofte et lettere 
bytte for rovfugl. 

Vi deltok ogswå med samme 
stand på Bjerkreimsmarken. Des-
suten hadde vi slipp på dyrenes 
dag på Kåsen i fjor høst. Det er 
viktig å vise seg frem i lokalmil-

jøet og fremme brevduesporten, 
veldig mange forbinder dessverre 
enda en brevdue med de som flyr 
i parken. Vi er også blitt invitert 
til å slippe brevduer under NM i 
Bmx på Kleppe 20 juni. Dette har 
vi takket ja til.

Vi på Jæren i gruppe 8 skal ar-

rangere neste årsmøte og land-
sutstilling 23-24 Januar 2016. 
Derfor er det ekstra viktig å drive 
god reklame for sporten samt å 
rekruttere nye medlemmer.
 
Geir rune Eriksen

Sekretær gruppe 8
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Reportasjen om Kenneth Silke-
bækken fortsetter. (del 2)

Tre brødre
Før 2013-sesongen hadde Kenneth 26 kappflyvere 
når han slapp ut duene i starten av mars. Første dag 
han slapp ut, så var falken der, og dermed satt han 
med bare 25 kappflyvere. Den bortkomne duen ble 
funnet fire dager senere fastklemt under et gjerde 
like ved dueslaget. Den var død av skaden den hadde 
pådratt seg i sin flukt fra falken. Han begynte å trene 
duene i starten av april, og fikk de på trening ca. 25 
ganger før sesongstart. Kenneth mistet kun en due 
på disse treningene. På det første 100 kilometer-slip-
pet fikk han og duene en smell. Han mistet åtte av 13 
sendte duer. De fem duene som kom hjem fra dette 
slippet skulle gjøre en god jobb resten av sesongen 
for Kenneth. Blant de fem duene var det tre brødre. 
Disse brødrene kom først til meg på samtlige slipp, 
så disse tre brødrene var dirkete årsak til gruppe-
mesterskapet i 2013. Han hadde noen andre duer 
også, som fikk gode plasseringer, men brødrene var 
suverene. - Jeg satt igjen med seks duer når voksens-
esongen med duene var over. Dessverre mistet jeg en 
av brødrene, 

men jeg har heldigvis to igjen, konstaterer Kenneth 
fornøyd. 

Gode busser
Kenneth hadde egentlig ikke tenkt å delta på ung-
dueslippene i gruppen ettersom bilen hans var gått i 
stykker, og dermed ingen transportmiddel til å trene 
duene med, men lysten var der likevel. Roy Inge 

Johnsen (gruppeformann i gruppe 6) kom to ganger 
og hentet duene til trening. Det samme gjorde Tim 
Igelkjønn og Raymond Kalleklev også. Man må bare 
berømme disse sportskameratene for sporty inn-
stilling. Hadde man hatt en Fair Play-premie i brev-
duesporten... - Jeg satt ved duekleiven og så på når 
duene til medlemmer lenger nord for meg fløy forbi 
når det var fellestrening. En av disse dagene skar det 
så mye i hjertet mitt å se dette, å ikke delta selv, at jeg 
bestemte meg for at jeg skulle klare dette uansett hva 
jeg må gjøre. Jeg skal slå de alle. Da begynte jeg å ta 
bybanen med en korg med 10 duer i. opp til Lagunen 
og ned til Nordnes i byen. Byttet på disse 2 stedene, 
slapp det stedet de fikk motvind hver gang. Mange 
dager hadde jeg 6 turer med bybanen, siden jeg kun 
hadde 10 duer hver gang, trente 4 ganger 10 duer, og 
2 puljer fikk da noen dager 2 treninger. Etter hvert 
måtte jeg lenger ut i distanse, og det gikk ikke med 
bybanen. Da fant jeg ut at linje3 fra Slettebakken gikk 
til Støbotn i Åsane. Det var løsningen, buss kort vei 
fra kleiven, og 1 time med buss hvis ikke rushtrafikk, 
da lenger tid. Mange dager hadde jeg alle 4 puljene til 
Åsane, de dagen tilbragte jeg 10-12 timer med buss.  
 
Finalen på treningen var en fellestrening 
med Raymond og Gjert fra Baløy 59 kilometer. Det 
skulle bli en kanonsmell men de som kom gjen-
nom denne trening ble voksen. Første due på denne 
trening ble også senere 2 ganger gruppevinner og 
nr4. Det ble også Norges beste unge 2013. Hvis jeg 
regner antall treninger jeg hadde var det nok langt 
over 100 treninger. Men ca 25 -35 treninger på hver 
unge. Trente totalt ca 60 unger til ungeslippene, 24 
deltok på slipp og 20 igjen etter alle 3 slippene. Har 
også noen duer som kun er trent godt. Men jeg kan 
love deg de har fårr kjørt seg. Når jeg slapp mange 
forskjellige puljer, kunne gjerne 1 pulje komme hjem 
alle sammen, mens pulje 2 ble sprengt, pulje 3 ok og 
pulje 4 sprengt. Mistet noen helt i starten å senere 
lite. Slapp fra Herdla på Askøy noen ganger, det er 
det verste stedet å slippe duer, er min erfaring. Der 
ble det 2 dagers trening, he he. Jeg klarte mitt mål, 
vinne ungemesterskapet i gr6. 

Tekst: Lars Corneliussen
Foto: Kenneth Silkebækken

1 ÅRETS SPRINTER NBF 2014. 2 GANGER GRUP-
PEVINNER 2014. 1 ESSDUEHUNN GR 6 - 2014. 1 
ÅRETS SPRINTER GR 6 - 2014. 

Fortsetter side 6
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Tips og råd
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Mange brevduefolk bruker tobakksstengler for 
at brevduene skal bygge reir. Visste du at furunåler fra 
Norsk furu gjør samme nytten? Meningen er jo at tobakkssteng-
lene (...og nå furunåler) skal hindre uønsket vekst av mikroorgan-
ismer og utøy. På høsten kan man bare rake sammen nålene og 

tørke dem til neste sesong. 
Det er jo tross alt “kortreiste råvarer” vi snakker 

om for tiden ;)

En klok brevdueholder sa en gang: 
“FLYGING ER SØLV OG AVL ER GULL”.

Det å ha ett, eller flere duepar som du VET gir gode avkom er 
helt unikt. Slikt skal man ta vare på.

         “ukjent”

En brevduemann må finne sin måte å gjøre tingene på...

     “gammelt brevdueord”

Tidsskriftet tar ikke ansvar for de tipsene som blir gitt på siden.

Visste du at felleskjøpet selger et flott desin-
fiserende produkt som heter VirkonS. Mange mener dette er et uover-
truffent produkt, og er ment til bruk i husdyrhold. Produktet er ganske 
dyrt, men kan kjøpes i små 50 grams forpakninger, eller i 1 kilos bokser.

Kanskje visste du at noen brevduefolk bruker dette til desinfeksjon av 
drikkekar og annet utstyr, men visste du at enkelte røster hevder at dette 
produktet også kan brukes i badevann og i drikkevann mot infeksjon.  
  Hvem vet? ...jeg sier , les pakningsvedlegget :)
        Redaktøren

Visste du forresten at brevduefolk leser bladet fra perm til perm, samt side 
opp og side ned...

Ingen har kontaktet redaktøren med opplysninger om automatisk drikkevann til duer. 
Hvordan gjøres dette? Felleskjøpet visste ikke, og vannautomaten til hest og ku blir vel i overkant store...? 
HVEM VET DETTE? Tips oss andre også om dette, gjerne med bilde. 
Automatisk vanning og 
andre “triks” du har i stell 
og trening med duene dine, 
skriv eller ring til redaktøren, 
Ikke drøy det, da blir det ikke 
gjort...
  redaktøren

Brevduem
ann på engelsk 

= Pigeon fancier
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Fikk også beste unge i gr6. Senere skulle det vise seg 
at jeg også skulle rote meg borti noen nbf titler, det 
var en stor overaskelse og kjempe deilig. Beste unge 
i nbf og nr 1 ungemesterskapet i nbf 2013. Kjem-
pestort.
Treningsfilosofi
 Jeg har ikke tat buss og bybane med duer før, men 
jeg har syklet mange ganger med duene på trening, 
spesielt på 90 tallet de årene der. Da hadde jeg duen 
på Sandsli, syklet da med duene på sykkel til Hjell-
estad, noen ganger tok jeg ferjen fra Hjellestad til 
klokkavik å slapp duene der. Syklet også til fanafjel-
let og Krokeide. jeg liker å trene duer, å mener mye 
trening er viktig, spesielt i dag med all rovfuglen. kan 
jo høres rart ut, siden det blir mye angrep, men dette 
er veien uansett. de møter rovfuglen på vei hjem fra 
slipp, så den må de lære seg. men selfølgelig prøve å 
finne steder det går noenlunde bra. min erfaring er 
at problemet med treningen er at duene flyr for lenge 
på oppslippstedet, rovfuglen har tid å komme til de. 
Når man har trent mye stikker de med en gang. Da 
må rovfuglen ligge i luften å vente, å det skjer sjelden 
på de korte treningen. De som er livredd for å miste 
duene sine å holder de hjemme å er redd for å trene, 
de klarer ikke noe. Duene må ut å fly å trene. ikke 
sikkert det betyr så mye om det er lange treninger, 
men de må trenes mye mener jeg. voksne vil jeg si 
20-30 treninger før første slipp. Ungene 25-40 tre-
ninger før første slipp. Det er sånn jeg praktiserer 
det i dag. Duene mine er i dag ute å flyr. Mine tre-
ninger begynner begynnelsen av april, første slipp 
begynnelsen av mai, så de trenger den måneden med 
trening å herding. Derfor slepper jeg mine duer ut 
tidlig. Vil nok i de neste årene prøve å regelmessig ha 
duene ute hele vinteren. Har hatt de ute om vinteren 
tidligere og ikke noe problem med det. Det vil fors-
vinne duer til falk og hauk, men sett i alt er det verd 
det. Tenk alle de opplevelsene gjennom vinteren, 
mens andre duefolk ligger hjemme på sofaen, he he. I 
hvert fall noen.
System
Jeg flyr mine duer på naturlig system. Mener at med 
all rovfugl er det bedre med naturlig. De blir mer 
rolig, og stresser ikke som enkeduer kan gjøre. På 
tunge slipp som kan komme ofte , mener jeg naturlig 
er bedre enn system. En annen ting er , er duen god, 
er den god uansett hvordan du flyr den. For min egen 
del liker jeg å ha alle duene sammen. Unger å flygee. 
Kan sitte å kose meg med alle samtidig. Kan ha alle 
duene ute samtidig. Noe annet er ikke aktuelt for 
meg. 

Minnerike opplevelse som duemann- 

Gode minner
På spørsmålet om han har noen spesielt gode minner 
fra brevduesporten, er det klart at 2013-sesongen 

står klart fram som eksempel på et godt minne, 
men Kenneth husker også veldig godt en episode 
fra 1994. Han forteller: Det var det første året jeg 
fløy med voksne duer i Rapid og NBF. Vi hadde hatt 
et 200-kilometerslipp, og vi sto der, flere duefolk 
og snakket om min duenabo Jan Ove som kom for 
sent til slippet. Det var jo manuell registrering med 
stemplingsklokke på den tiden. Mens vi står der og 
prater og ler, kommer det en due til meg. Jeg sier til 
de andre at jeg tror det er en due som kommer fra 
Kolding (500 kilometer). – Nei, sier de andre, det 
har jo bare gått seks timer. Det er ikke mulig, mente 
de. Jeg gikk bort på dueslaget for å kikke, og der, jo, 
det var den ene duen jeg hadde sendt til Kolding! 
I forfjamselse og glede, snubler jeg i trappen, inn 
i duehuset, og detter så lang jeg er med ryggen på 
grusen. Duen sitter fremdeles på taket, og kikker ned 
på meg, som om den lurte på hva det var som gikk av 
meg. Denne duen kom opprinnelig fra Geir Lyssand 
på Os. - Når jeg kom tilbake til de andre duefolk-
ene, og sa at det var fra Kolding, sank hodene deres 
sammen, og de skyndet seg hjem til sine duer for å se 
om de hadde fått noe, noe de ikke hadde fått. Det var 
en utrolig opplevelse, forteller Kenneth stolt. I 2013 
fikk han igjen oppleve noen sterke øyeblikk med 
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sine duers hjemkomst, da en av “Brødrene” tok hjem 
gruppemesterskapet i gruppe 6, men også en sterk 
opplevelse med ungduene. Kenneth forteller videre: - 
Det var det siste ungedueslippet for sesongen, ventet 
spent, og plutselig kom en stor flokk på ca 15-16 
duer til meg, men de bruker nesten 100 meter på å 
komme inn alle. Det å stå der å se at superungen min 
kommer først inn for 3. gang, var utrolig. Følelsene 
var mange. Jeg var jo litt redd for å miste den også, 
men skal man vinne noe, må de beste duene med på 
slipp. En utrolig spesiell due for meg dette. Helt klart 
at denne skal i avl. Han tok, på de tre ungdueslippene 
den deltok på, 1. – 4.  og 1. plass i gruppe 6. Med det 
ble den årets ungdue både i gruppe 6 og i NBF.

Tanker om fremtiden
Kenneths tanker om fremtiden er positiv. Han mener 
at duefolk må alltid ha følgende overordnede mål: 
Det viktigste er å få hjem duene, så får avstand og 
resultater være som det er. Hører stadig enkelte 
medlmmer si, “jammen det er jo bare 80 km, det 
er jo bare 100 km”. Skal det være en fremtid i brev-
duesporten må vi akseptere at det blir kortere slipp 
femholder han. Hvis man har valget mellom å sende 
4 duer til 100 kilometer, og få hjem 3 eller 4 av disse, 
eller å sende 4 duer til 400 kilometer, og mest sann-
synlig ikke få noen hjem, kanskje bare én due? Han 
vet i hvert fall hva han hadde valgt. Han tror ikke 
det er så viktig å tenke så mye på avstanden i første 
omgang, men heller hvor man får mange duer hjem 
fra. Han fortsetter: - Jeg for min del koser meg like 
mye med treninger på 6 km, 13 km 26km, som jeg 
koser meg med de lengre slippene. Videre mener han 
det er viktig med samhold i brevduemiljøene, og at 
man hjelper hverandre, hvis man kan. Fokusere på 
positivitet, og ikke hele tiden skyld falken. Han men-
er det er viktig at grupper og foreninger lager i stand 
møter og arrangement, auksjoner og utstillinger, små 
og store. Alt kan være nyttig i brevduesporten.  Han 
fortsetter: - Videre tror jeg det blir importert for mye 
duer inn til landet vårt. Jeg tror vi nå må bygge på 
de duene som presterer her i Norge, og i det distrik-
tet du bor/flyr i. Jeg tror vi må bygge mer på barn, 
barnebarn og oldebarn av importduer og lokalduer. 
Jeg mener gode lokalduer er mer verd enn for ek-
sempel duer fra store navn i andre land. Men mange 
er dessverre mer opptatt av berømte navn i utlandet 
enn duer med resultater fra Norge. Jeg vil til slutt si: 
Vær positiv, gjør det som du koser deg med i spor-
ten, det du liker best, og tren duene mye, det vil du få 
igjen for.

2014-sesongen
2014 sesongen har vært helt fenomenal for Kenneth. 
Her forteller han selv om denne sesongen: Duene 
ble sluppet ut 31. januar, etter cirka 3 måneder inne. 
Allerede i begynnelsen av april var treningen i gang. 
Det ble cirka 25-28 treninger før første slipp den 10. 
mai. Beste plassering på de 9 slippene med vok-
sne duer i gruppe 6 ble: 14-1-12-1-4-2-6-1-1. Det 
var jevnt gjennom hele sesongen. Det sto stort sett 
mellom meg og Team Ray, men det var flere rett bak. 
Nestsiste helg ble spennende, da sprintmesterskapet 
i gruppe 6 skulle avgjøres. Jeg håpet på seier, men 
hadde begynt å venne meg til at jeg ble nummer to. 
Men mot slutten av sesongen hadde mine duer en 
helt annen plan. De kom supert, jeg tok de første 
fire plassene i gruppen. Duen N-13-12538 blir årets 
sprinter i NBF og nummer 2 til årets hunn på vest-
landet. Den tok førsteplassen foran 7546-08(12), som 
ble nummer fire til årets sprinter NBF, og samme 
plassering til årets hann på vestlandet. Nummer tre 
på dette slippet ble 12523-13, som også blir nummer 
tre til årets sprinter i NBF, og nummer 6 til årets 
hunn på vestlandet. Nummer 4 på dette slippet ble 
12507-10(12), som er halvsøster til 12538, som altså 
ble gruppevinner på samme slipp. Utrolig nok klarte 
jeg å vinne sprintmesterskapet i gruppen, og tok det 
dermed fra Team Ray i siste slipp. Da var det bare 
siste helg igjen, og jeg er før dette slippet nummer 
to til gruppemesterskapet. Team Ray leder med 7-8 
poeng. Jeg satser alle duene på 200 kilometerslippet, 
som også er det avgjørende slippet til gruppemes-
terskapet. Team Ray sendte 11 duer på 400-kilom-
eterslippet, og 10 duer på 200-kilometerslippet. Jeg 
sto altså over 400-kilometeren, og satset dermed alt 
på å vinne gruppemesterskapet. Det var mye nerver 
i sving da jeg ventet på duene. Sitter med telefonen i 
hånden, men har ikke hørt om duer i byen, så dette 
blir spennende.
Plutselig hører jeg et høyt sus i lufta, helt tydelig at 
det var en due i stup, men hvor? Kunne ikke se den, 
hørte bare lyden. Hjertet hold på å stoppe. Der kom-
mer han ja, i et vilt stup, og rett ned mot brettet. Men 
dette kan jo ikke gå bra! Den har for stor fart når 
den skal lande! Den lander på brettet i en sinnssyk 
fart, og i det den treffer brettet går den rett på trynet, 
nebbet i bakken og BANG! Duen hever hodet og ris-
ter litt på kroppen. Deretter løper den rett inn. Like 
etter kommer superhunnen 12538. Jeg er helt i sjokk. 
Skjelver. Det var spennende å se hva dette holder til. 
Det ble 1.- og 4. plass i gruppen. 
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Som mange har fått med 
seg har vi vært i Syd Afrika 
på ferie med innlagt lang-
weekend i Johannesburg 
og deltakelse i finalen på 
SAMDPR 2015.

Det hele startet for ca. 4 år siden, 
det var landsutstilling for rasedu-
er i Haugesund, Nils Reither var 
tilstede og praten gikk.
Han hadde med sitt siste preparat 
ned der, Berimax.
Før vi reiste hjem den helgen var 
ideen om Team Berimax sådd.
Vi får testet duene våre i verdens 
største due løp og Berimax blir 
profilert på en positiv måte.
Det er 12 deltaker i teamet med 
hver sin andel, takk til Nils for god 
støtte.
I år er det 3. året vi er med i Beri-
max sitt navn, og dersom jeg ikke 
tar feil så har vi gratis lag til neste 
år også.

Det har lenge vært et ønske om en 
tur til ned der, et fantastisk land 
med sterk og nær historie, natur 
og selvsagt dueløpet.
Vårt team ble døpt Norwegian 
Turbo, med i teamet er min gode 
venn Per Inge Asestrand. I tillegg 
var det med 12 duer i tam Beri-
max og Tam West, det er og noe 
med og være sikker på å få duer i 
finalen, så når vi har andeler i 15 
duer er vi noenlunde sikret duer 
med i finalen også, trist med dyre 
billetter og ingen duer i finalen.

Først var vi 11 netter i Cape Town, 
en fantastisk storby, men med 
et roligere tempo enn vi er vant 

rett opp til slaget, nye mennesker 
og litt barbecue like ved.
Duene var nesten på plass i laste-
bilen for transport til innsetting-
slokalet som var en stor gymsal 
like bortenfor.

Her var det rigget til med 4 linjer 
for innsetting. Vel 2400 duer 

til her oppe i Europa. Vi fikk 
med oss de fleste og beste turist 
målene: Robben I land, cap det 
gode håp, den rette capen 3 timer 
østpå, her møttes Atlanterhavet 
og Stillehavet, Stellenbosc en 
fantastisk småby mitt i vindistrikt 
2 timer inn i landet, (mulig to 
vingårder med tilhørende smak-
ing er i meste laget på en dag). 
Høydepunkt i Capen er jazzkon-
sert i domkirken til Desmond 
Tutu, et historisk sted, her hadde 
mye av forhandlingene vinteren 
1990 forgått, Mandela, Tutu og 
De Klerk hadde vært mye der.
I Johannesburg fikk vi en god 
rundtur, bla til Soweto, her var 
det igjen historiske steder som 
fotball VM-stadion, plassering 
var slik at folket fra Soweto kunne 
enkelt komme dertil og delta på 
kamper og andre arrangement.
Etter dueløpet var vi to netter 
lenger oppe i landet i et game 
reservat,
5 stjernes hotell bygget i stil som 
passet godt med stedet, her var 
det safari morgen og kveld, vi fikk 
se 4 av de «Big 5» og mye andre 
spennende dyr.

Så over til det dere vil 
høre om.
Vi ankommer deltaker ho-
tellet i Joburg onsdag, litt 
innsjekk og middag,
Det går ikke lenge utover 
kvelden før vi får kontakt 
med tyske og engelske 
deltaker.
    
Torsdag morgen var det 

Reisebrev fra Stein Thorsen
En reise til Afrika, med duesport i fokus
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skulle settes inn så alle måtte 
hjelpe til. Slagpassere, en ca. 10 
gutter tømte bilen og fikk kassene 
inn og vannet, de bar kassene 

frem til innsettingsboret, neste 
jobb for dem var og ta kurver som 
hadde fått sine 16 duer og bære 
dem bak i lokalet og vanne igjen.
Som bildene viser er det halm i 
kassene    og duene falt fort til 
ro, dette hadde de vært med på 
tidligere.

Vi turister fikk duene over sensor, 
nummer lest opp vinger stemplet 
og alt kontrollert slik vi kjenner til 
hjemmefra.
Jeg holdt ut i to timer med dette 
før varmen tok meg og vi return-
erte til hotellet, hadde da hatt 
oppunder 100 duer i hånden, 
noen var ferdig felt og andre var 
ca. halvveis, flere av oss merket at 
duene fra Kuwait var ferdig felt og 
i god form, det viste seg og holde 
stikk, de klarte 3 duer hjem på 
dagen.
Transporten gikk grytidlig fredag 
morgen, med vanning og foring 
underveis, morgenen der nede 
er fint temperert, først frem mot 

halv ni blir det 
varmt for oss 
fra nord. Altså 
meget gode 
flyforhold tidlig 
på morgenen.
Fredag kveld 
er det middag 
for gjester og 
arrangører, 

ca. 20stk 10 mannsbord, her er 
fine taler og god stemning utover, 
igjen nye og kjente fjes å se.
Etter middag henger vi i baren 
igjen med våre nye venner fra Tys-
kland og England, mange av dem 

virkelige storfisker, her kan nevnes 
Willy Van Beers, en tysker som 
hadde vært der nede et halvt år 
nå og ledet slaget, hans gode venn 
Paul Smidt fra England, han er 
Europa agent og sender ut nyhets-
brevene vi kjenner til.
Av tyskere kan nevnes Hardy 
Kruger, Hans-Paul Esser og Alfons 
Klas som er 2 ganger vinner av 
Samdpr i 2007 og 2011.         
Det var og stort oppmøte av jour-
nalister fra dueblader i Europa og 
USA.
Lørdagen kom, det var fullt 
konferansedel i hotellet fra ca. 
kl 10 00, her var det stand fra 
forskjellige firma omtrent slik vi 
kjenner til. Det var rigget 3 større 
rom med storskjermer, her var 
det tiltenkt de lokale som ikke var 
med inne i hoved lokalet, i hoved 
lokalet fikk vi fin lunsj,

Reisebrev fra Stein Thorsen
En reise til Afrika, med duesport i fokus

SAMDPR= 
South America million Dollar race
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Det var gode taler, og storskjermer 
med info og etter vært også med 
fokus på slaget og finish line, stor 
stemning hver gang det var en 
bydue eller kråke som fløy forbi.
Tiden gikk og gikk og gikk. Og vi 
ble lenger og i masken før det kom 
en enslig due, 17 duer på dagen er 
skuffende, og ingen av våre.
Et ekstremt tordenvær et stykke 
før hjemmet får ta skylden for 
dette,
Det kom masse duer neste dag, 
best av de norske er Nils Seberg 
sin due nr. 197, helbroren flyr for 
Frode Knudsen og co og blir nr. 
383, han slår vår Turbo due med 2 
sekunder, det er jevnt etter hal-
vannet døgn på vingene, familien 
Lindeberg oppnådde nr. 309, om 
dette er bra kan diskuteres. I alle 
fall hadde vi norske en prosentvis 
høy hjemkomst, da sammenlignet 
med alle de andre landene, men 
penger og heder gir ikke hederlige 
plasseringer. 

Utover lørdags ettermiddag og 
kveld kommer det 17 duer, det 
er forståelig når vi opplever det 
lokale tordenværet, det varer noen 
timer stort sett hver dag på denne 
årstiden.
Når det ikke kan komme flere 
duer pga. mørke så blir det en tur 
på rommet for å skifte og så ned til 
middag igjen.
Under middagen er det taler med 
heder til dem som fortjener det, 
det er premieutdeling og sosialt 
samkvem.
Men festen er ikke slik som vi er 
vant til på NBF s møter, det meste 
er over når premiene er utdelt og 
folk har fått i seg maten.
For mange var det tidlig av sted, 
opp til dueslag og auksjon søndags 
morgen. Vi valgte å stå over det.

Hovedinntrykket er derfor, at 

brevduesporten er større enn 
vi ser her hjemme hos oss, det 
gjelder både i antall dueholdere og 
at penger betyr mye i dette. I hvert 
fall for veldig mange.
Fra turen generelt så har jeg inn-
trykk at Nelson Mandela nok er 
større enn vi er klar over her opp 

i nord.
Det blir nok enda en tur om noen 
år, men det kommer jo an på om 
helse og lommebok tillater det.

Stein Thorsen

Bilde: Her er vi torsdag morgen på slaget, vi har akkurat 
inspisert finish line,
Vi ser her Hans Paul Esser, Alfonso Klas vinner i 2007 
og 2011, til høyre er vår nye engelske venn Paul Stacy
og til slutt Hardy Kruger ung og allerede en kjent mann 
internasjonalt.

Stein thorsen forteller meg (redaktøren) at det var 
svært spent da de ventet og ventet på duene i dette store mesterskapet. 
Når jeg hører på Stein kan jeg formlig ta og føle på nervøsitet, klima-
tiske forhold, tordenværet, annerledes kultur, andre “større” deltakere 
og ikke minst... Hvor blir det av duene våre?

Mann fra Lester til venstre, Stein og så Premierstud.com med 400 avl-
spar i Hull og helt til høyre er Thomas fra PIPA.

       Redaktøren
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Siden jeg startet opp som redaktør 
har jeg fått flere henvendelser fra 
medlemmer som sier de er glad 
for at jeg tar jobben med due-
bladet. Det er hyggelig når folk 
er fornøyd, takk til de som har 
kommet med en hyggelig tilbake-
melding til meg.

Flere medlemmer har levert stoff 
inn til meg på nyåret, og slik blir 
det blader av. Håper dere fortsetter 
med det. Ikke tenk så vanskelig, 
men send inn... I denne spalten vil 

jeg gjerne få utfordre juniorene til 
å lage en reportasje om et emne i 
sporten vår. (Våren i dueslaget?)

Spesielt vil jeg at dere følger opp 
faste sider som “Tips og råd 
siden”. Til denne siden har jeg 
enda ikke fått ett eneste tips...(?). 
Jeg vet at det er mange brevdue-
folk som har egne måter å gjøre 
ting på, og det vil vi gjerne få ta 
del i. De “hemmeligheter” som 
man har er vel egentlig ikke sååå 
farlig å dele litt på.

Gruppe 8 driver aktivt rekrutter-
ingsarbeid. Det er jo bare klok-
keklang i våre ører. Jeg tenker at 
det sannsynligvis er smart å gjøre 
som gruppe 8, med Stand der det 

Redaktøren har ordet:
Som ny redaktør set-
ter jeg sikkert mitt 
preg på duebladet. 
Jeg håper at du liker 
bladet.

For min del er det nå kommet 
34 unger i dueslaget. Ungene 
er på gulvet og ny runde er 
påbegynt. Når jeg er på jobb, 
gleder jeg meg til å komme 
hjem for å se de nye ungene. 
Det er noe guddommelig over 
det hele. Først legges det egg. 
Så kommer noen små nøster 
på et eggs størrelse. På et øye-
blikk vokser de til småduer, og 
plutselig er jeg eier av hele 34 
nye duer... Fantastisk :)

Litt informasjon om produsering 
av tidsskriftet: Det første bladet jeg 
stod for (nr 1 2015) ble som tid-
ligere lagd i Microsoft Word, men 
bladet du holder nå er lagd i pro-
grammet Adobe Indesign. 
Et program som er spesialutviklet 
til formålet. Jeg er dessverre ny 
i programmet, men da er det jo 
bare å sette i gang å øve... 
Det er et program som er designet 
for å lage tidsskrifter. Og det ferdi-
ge resultat vises bra på både trykk 
og interaktivt. Indesign-program-
met kan lage bladet slik at du kan 
lese det på nettbrett, telefon og 
pc, og bla slik som i et annet blad. 
Jeg personlig liker best å sitte med 
papirbladet i hendene, men ved å 
få det på pc’en gis muligheter som 
papirbladet ikke kan matche. På 
trykk kan ser du ikke stor forskjell 
mellom de to programmene, men 
det er (etterhvert) mer brukerven-
nlig som redaktør.

allerede er folk som er opptatt 
med dyr. Da er ihvertfall den rette 
interessen på plass...

Til alle gruppene/ 
klubbene i NBF har 
jeg følgende ut-
fordring. Jeg ønsker dere 
skal ta opp følgende spørsmål på 
duemøtet deres: nemlig...

Hva kan vi gjøre for å få 
med flere medlemmer?

Svarene på dette 
vil jeg gjerne ha 
på trykk i bla-
det. Det er ikke 
sikkert det er et 
lett svar på dette, 
men jeg tror de 
forskjellige klub-
bene er gode på 
forskjellige ting. 
Dersom vi løfter 
frem forslag i 
bladet vil vi alle 

kunne få en “verk-
tøykasse” og finne 

ideer for vår klubb.
Tar dere utfordringen?

En flott hobby:
Jeg mener brevduer er en uviktig 
hobby å holde på med, hva mener 
jeg nå?
jo, en viktig uviktig hobby. Det er 
det som er så deilig med hobbyen. 
Ofte har vi ansvarlige og viktige-
jobber, og da er det herlig med 
noe “uviktig” å holde på med. 
Dette er ikke ment som negativt 
utspill, men til ettertanke. Tenk litt 
på den!

Med ønske om en fruktbar vår!
Redaktør      S t i g  M o r t e r u d

Bildet er tatt 10.3.15, nytt overbygg over sput-
nik for å øve ungene i inngangen. 
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8574-13
vinner klasse 2 eier Jan 

Inge Våge

9888-13 
vinner klasse 1 eier Lars 

Eikeland

10987-14 
vinner klasse 4 eier Knut 

Austreim

14775-14 
vinner klasse 3 eier Knut 

Austreim
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Haugesund Brevdueforening 
hadde uttaksutstilling

16 – 17/1-2015.
Uttaksutstilling 16 – 
17/1-2015.
Haugesund Brevdueforening 
arrangerte i helgen 16 – 17. januar 
2015 uttakningsutstilling for grup-
pene 9 og 14. Utstillingen ble som 
de seneste år avviklet i Gruppe 9 
sitt klubbhus som har vist seg å 
være glimrende til formålet.
I år var det påmeldt til sammen 81 
duer fra 10 utstillere. Duene var 
fordelt på 4 klasser med henholds-
vis 5 hanner i åpen klasse, 6 hun-
ner i åpen klasse, 38 unghanner og 
32 unghunner.
Dommer denne gang var Gunnar 
Hatlelid, som alltid stiller sporty 
opp når vi arrangerer utstilling i 
Haugesund. Med seg som skriver 
hadde han Knut Austreim, mens 
Jan Inge Våge hadde ansvaret for 
å regne ut poengsummene godt 
assistert av Georg Velde, samt å 
sørge for at magene til utstilling-
skomiteen ble fullt opp slik at de 
ikke gikk tom for energi i løpet 
av bedømmelsen. Han disket opp 
med nydelige nysmurte rundstyk-
ker.
 I løpet av lørdagen samlet det 
seg flere ivrige utstillere og andre 
interesserte i klubbhuset, mens de 
ventet på at resultatene skulle bli 
ferdige og duene kunne beskues. 
Det var også i år stor spredning 
på resultatene som sprikte helt fra 
91,50 til 95.75 poeng. Gunnar er 
flink til å bruke skalaen og beløn-
ner de duene som fortjener det 
og er streng med de duene som er 
helt ute av form.
Det var spesielt hunnene som 

utmerket seg denne gang, både i 
åpen klasse og i unghunnklassen 
med flere duer på 94.00 poeng 
og oppover. At Gunnar finner de 
rette vinnerduene kan sees i un-
ghunnklassen da vinnerduen her 
ble Grand Prix på Landsutstill-
ingen 14 dager senere, mens due 
nr. 2 i denne klassen også ble nr. 2 
på Landsutstillingen og da med en 
annen dommer i denne klassen.
Det var igjen et vellykket arrange-
ment hvor det er veldig lærerikt 
for oss som skriver for dommer-
en å høre hans kommentarer og 
vurderinger av duene, og hva som 
blir vektlagt ved poenggivningen.

Vi hadde i år premie til vinnerne i 
hver klasse og resultatene ble som 
følger:

Resultater:
Klasse 1 Åpen klasse hanner:
1)    9888-13 Lars Eikeland   93,00 poeng
2) 8555-13 Jan Inge Våge   93,00 poeng 
3) 8561-13 Jan Inge Våge   92,50 poeng
Klasse 2 Åpen klasse hunner:
1)   8574-13 Jan Inge Våge  95,00 poeng
2)   8579-13 Knut I. Krogsæther 94,25 poeng
3)   9989-13 Christina M. Krogsæther 93,25 poeng
Klasse 3 Unghanner:
1)   14775-14 Knut Austreim  95,00 poeng
2)   12720-14 Lars Eikeland  94,75 poeng
3)   10973-14 Knut Austreim  94,75 poeng
4)   10991-14 Knut Austreim  94,75 poeng
5)   10911-14 Jan Inge Våge  94,50 poeng
Klasse 4 Unghunner:
1)   10987-14 Knut Austreim  95,75 poeng
2)   11010-14 Knut Austreim  95,50 poeng
3)   10919-14 Jan Inge Våge  94,75 poeng
4)   10974-14 Knut Austreim  94,50 poeng
5)   10975-14 Knut Austreim  94,50 poeng

Haugesund Brevdue-
forening hadde utstill-
ing. Det var hunnene 
som utmerket seg denne 
gangen.

Dommer Gunnar 
Hatlelid stiller sporty 
opp!
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10118-12-A ” King Diamond ”
Denne duen er oppkalt etter mitt favoritt band og 
vokalist King Diamond.
Han var en av min beste flyvere i 2013, jeg ble 
da sektionsmester i gruppe 3 og 13. Det er første 
gang jeg har blitt mester i sektionen og det var 
tilfredsstillende å endelig klare det. 

Jeg måtte stemple due fra Heide (480 km) ca. 
1 time før Herlof G Herlofsen for å sikre meg 
mesterkapet. 
King Diamond ble stemplet 3 timer før første due 
til Herlofsen og mesterkapet var i boks. Svein Erik 
Olsen stemplet due 3 minutter etter meg, men jeg hadde lengre avstand så King Diamond ble den endelige 
vinner. 

Jeg liker best de harde mellom og 
langdistanse slippene. King Dia-
mond ble satt rett i avlslaget etter 
sessongen og jeg håper å få noen 
gode avkom etter han. 

Moren er etter ” Dromer 17 ” kjøpt 
av Steinar Berntsen på Kielferge, 

NBF`s 100 årsjubileum. 
Avstamning PIPA. Faren var 
kjøpt på samme auksjon av 
meg og har navnet ” Belgium 
Best ”. Avstamning Roger 
Florizone/ Andre Colbrandt. 
Dette parret er populært kalt 
NBF`s 100 års par.

Terje Hjelmaas Sitter i hoved-
styret i NBF. Han har drevet med 
brevduer siden han var 6 år-
Som redaktør stilte jeg Terje spørsmålet: Terje, du har 
et stort brevdueslag med mange duer, har du en 
favorittdue?

Når jeg ser inn i slaget hans, så forventet jeg egentlig ikke noe svar om favorittdue, men der tok jeg feil. Jo, jeg 
har jo KING DIAMOND sier Terje. Les videre om hva Terje forteller om dua:
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Jeg har i flere år hatt 
to flygeslag. Dette 
har også vært en 
fordel vinterstid ved 
enkelt å ha hanner 
og hunner adskilt. Da 
jeg søndag 15. feb-
ruar i år skulle ned å 
fôre mine hanner lå 
18 av 31 duer døde i 
dueslaget. En mår hadde 
i løpet av natten kommet seg inn 

gjennom sputnikken som det var 
meningen å skifte ut med en ny 
sputnikk jeg hadde kjøpt, men 
ikke hadde fått somlet meg til å 
sette opp. Måren suger i første 
omgang blod av duen, så de var 
samtlige like hele å se til. 

Måren - en 
lystmorder! 

Jeg vil anbefale dere alle til å 
se over dueslag og voliere. Den 

aller minste svakhet er nok til å 
få uventet besøk. I dette tilfellet 
har jeg meg selv å takke for at jeg 
nå starter flyge sesongen med 18 
hunner uten hann!

En sommer for noen år siden, 
var jeg heller ikke så nøye med å 
stenge inngangen nattestid. Da 
fikk jeg besøk av ei kattugle. Den 
klippet hodet av 8 av duene!

Herlof G. Herlofsen

Presidenten har ordet:
Det er blitt 10. mars og i dag så jeg de 4 første viper som ankom fra sin 
reise fra sørlige breddegrader. Selv om vi her vest har hatt mye regn i 
det siste er våren i anmarsj. Snøklokker i bedet, vipe og stær i 
luften og rykninger i duefoten forteller oss at slippsesongen ikke er 
langt unna. Som vi alle vet er denne tiden også farlig for duene som nå 
skal ut av slaget etter en langt vinterpause. Med trekkfuglen 
kommer også vandrefalk og spurvehauk. Hønsehauken som ikke er 
trekkfugl vil også ha sin del av kaken. Husk alle å være forsiktig nå i 
mars måned. Ikke la duene gå på åpent slag. Det er bedre å 
passe på litt nå i starten slik at du kan «skremme» rovfuglen dersom 
den angriper. Har allerede hørt at flere er svært plaget med angrep nå i 
begynnelsen av mars. Trøsten er at i begynnelsen av april trekker rovfu-
glen mot sine hekkeområder og blir opptatt med sitt familieliv.

Regner med at gruppene nå har begynt på det arbeid som skal gjøres ifb med starten av en ny slippsesong. 
Duer skal registreres i foreningsprogram, vaksineres for deretter å bli overført klokke. Når det gjelder slipp- 
planer er disse nå lagt inn på server hos DdB. Imidlertid ble det litt ekstra arbeid med registrering av koor-
dinater til medlemmer/slippstasjoner. Gjennom Gr. 7 ble vi gjort oppmerksom på at det ble gjort en feil på 
server og en «ryddejobb» er nå igangsatt av Terje Hjemaas og undertegnede. Det er viktig at vi snarest mulig 
får avsluttet dette arbeid slik at gruppene får sine korrekte KAR-filer tilsendt for oppdatering av forening-
sprogram. Vi kan imidlertid med sikkerhet si at dette skal vi klare så lenge gruppene gjør sin del av jobben.

Etter slippeplaner å bedømme lever NBF i beste velgående. Her vest satses det videre etter en god 2014 ses-
ong. I sør fortsetter Gr. 13 og 3 sin satsing mot Danmark. Det er østlandsgruppene som i år foretar en omleg-
ging. Fra å fly Danmark/Tyskland vil årets sesong gå fra norske/svenske slippstasjoner retning nordøst. Dette 
er en retning som aktuelle grupper kjenner fra tidligere og vi håper alle at hjemkomsten blir som ønsket. 
Tiden vil vise om omleggingen var til det bedre. Det er i alle fall bra at gruppene justerer underveis i forsøk 
på å gi duene de beste forutsetninger. Som jeg har gjentatt ved en rekke anledninger er NBF helt avhengig av 
å ha grupper/foreninger som fungerer. Mitt inntrykk er at det gjøres et godt stykke arbeid ute i medlemsmas-
sen. Imidlertid er det svært viktig å ta vare på alle medlemmer i vår organisasjon. Å ha brevduer er en hobby 
som gir miljø, kameratskap og spenning. La 2015 bli et år hvor vi bare nyter hobbyen vår.
Lykke til med sesongen alle sammen!

           Ragnar
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Allerede som 24 åring tenker Jacob å lage et brevduemuseum, det 
må jeg si! 
Da Jeg åpnet innbolsen min om dagen var det som vanlig poppet inn ting til bladet. Det er jo alltid hyggelig. 
Denne gangen var det Jacob fra Danmark som ville spørre alle duefolk om effekter til bruk i brevduesporten. 
Når vi ser den utviklingen som har vært siste årene, så er det jo hyggelig at noen tenker på å ta vare på gam-
melt utstyr. Jeg gjengir likegodt eposten fra Jacob her:

Mit navn er Jacob Ullits, jeg er en ung mand på 24 år, jeg er i færd med at samle dueeffekter til et brevdue 
museum, så folk kan se hvordan brevduesporten var i gamle dage og for at gøre en lille PR for vores vidun-
derlige sport. Det hele startede med at jeg fik givet et Benzing comatic fra 1968 og nogle andre effekter fra 
en brevduemand ved navn Jørgen Fredriksen, “DAN 068” og nogle due effekter fra min far Jens Ullits, fra de 
dage, hvor han var brevduemand 
Lidt efter lidt er min samling er vokset og der har været mange danske mænd,der har hjulpet med  Due effek-
ter. Men jeg har også fået en masse ting til mit museum fra udenlandske brevdue mænd. Den ældste due ting 
som jeg har det er en brevdue ur fra USA vintage 1830.
Jeg indsamler alt, hvad der har at gøre med due sport, hvis der er nogle mænd, der har nogle brevdue effekter 
relateret til due, så er jeg meget interesseret i at erhverve det til mit museum.

Min adresse er som følger: Jacob Ullits,skalhuse 33, 9240 Nibe, Danmark, jacobullits@hotmail.com 

Har dere dueeffekter Jacob kan 
bruke, la de komme til nytte!

Br ev du emus eum

Det gjøres oppmerksom på 
at “bli kjent med” siden fra 
gruppe 2 ikke kom med i dette 
bladet. Dette pga. at styret har satt grense på 16 sider når jeg lager bladet. Slik er det, og vi 
gleder oss til å lese om medlemmer i gruppe 2 i neste blad.

Da gruppe 2 ble utfordret tok redaktøren en telefon til leder for 
gruppe 2, Jan Magnussen. Han forteller at de tar imot utfordringen de fikk av Arendal og 
Grimstad brevdueforening. Han forteller at de har dette som sak på duemøtet denne uken, og at de gleder 
seg til å vise frem klubben i bladet.

Det er sporty innstilling!

Returadresse:   Norsk tidsskrift for brevduesport
Ved Tom Corneliussen
Skogvollveien 29
0580 OSLO


