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Informasjon om landsutstilling

og årsmøte i NBF!

Årgang 102 – Nummer 3 – 2015 – Organ for Norges Brevdueforbund

Bli med redaktøren på Duetur til Danmark!
   Oneloft race i Aabenraa
   Fredrikshavn er full av brevduer
   Natural
   Kolonihage med duer. 

Sterke meninger om norsk duesporten i leserinnlegg.

Nyhet!   Dueslag på sykehjemmet er en suksess!

H. Herlofsen vinner seksjonen til tross for stor motgang...

Råd og tips om brevduehold.

Langt over 1000 duer i dueslaget!Gjengen i Fredrikshavn!

http://www.brevduesport.no
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Norges Brevdueforbund (NBF):
President:
Ragnar Lyssand
tlf: 915 35 075
Heien 28, 5211 Os
E-post: ragnar.lyssand@gmail.com
Sekretær:
Lars Corneliussen tlf: 958 79 298
Krokliveien 21, 0584 Oslo
E-post: lars.corneliussen@brevduesport.no
Styremedlem/økonomiansvarlig:
Tom Corneliussen tlf: 226 42 280
Skogvollveien 29, 0580 Oslo
E-post: tom.corneliussen@vikenfiber.no
Pr-leder og fremlysningskontakt:
Terje Hjelmaas
tlf: 992 56 909
Jordenebakken 9, 4870 Fevik
E-post: nina-hag@online.no
Styremedlem og materialforvalter:
Ingvar Kluge tlf: 908 66 133
Helleberget 9, 4347 Lye
E-post: ingvar.kluge@lyse.net

Norges Brevdueforbunds valgkomité:
Leder av komiteen: Arvid Myreng
Nestleder av komiteen: Ragnar Jørgensen
Medlem Stein Thorsen
(1. vara) Roy Inge Johnsen
(2. vara) Helge Seldal
(3. vara) Ole Gjerde

Regnskapsfører:
Sidsel Alstad tlf: 936 92 626
Borgemarka 43, 3711 Skien

Norges Brevdueforbunds internettside:
www.brevduesport.no
Redaktør: Marianne Walente

E-Post: marianne@lindbergduene.com

Utgivelsesplan for tidsskriftet:

Tidsskriftet vil dekke:
- Aktuelle saker og hendelser..innsendt av 
deg.
- Ringliste
- Resultatnummer.
- Slipprapporter

Gruppeformenn har ansvar for tidsfristene 
NBF setter for innsending til tidsskriftet. 
(ringliste, reglement og resultater)

Øvrig innsending av stoff til tidsskriftet 
kommer på trykk i første påfølgende 
nummer når det er tilstrekkelig med stoff til 
produksjon av tidsskrift.

Organ for Norges Brevdueforbund:
Norsk tidsskrift for Brevduesport:
Redaktør: Stig Morterud mobil: 906 44 790
Reddalsveien 190, 4886 Grimstad
stig@morterud.no
Trykkeri: Sekreteriatet DDB

Abonnementspris: 1 år: 230 kroner.
Gratis ved medlemskap i NBF.
Annonser og etterlysninger skal innbetales
forskuddsvis til en av NBF’s følgende kon-
tonummer:
Bankgiro: 1503.27.29174

Annonsepriser i Norges Brevdueforbunds 
tidsskrift 
”Brevduesport” 2014:
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 kontonummer:
Banknummer: 1503.27.29174
IBAN: NO70  1503 2729 174
BIC-adresse: DNBANOKKXXX

Brevduebladet og redaktøren mottok en hyggelig mail om en mindre 
hyggelig og veldig innpåsliten hauk. Den ser sulten ut, eller hva?

Takk for bildene Johannes Bø.

Hei!
Her er bildene fra den nærgående hønsehauken jeg hadde 
på sputniken. Ved et annet tilfelle fikk jeg hauken inn i dueslaget.
 
Hilsen
Johannes Bø
Stavanger & Omegn Brevdueklubb
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Ragnar

Det er blitt 28. august 
og sommeren er på 
hell. 

Vi er vel alle enige om at denne 
sommeren kommer vi ikke til å 
huske hva været angår. Duene har 
hatt det vanskelig med lave tem-
peraturer og mange grupper har 
måtte flytte oppsatte slipp slik at 
de kunne få gjennomført slipp-      
planen. Selv fuglene ute i vår vakre 
natur har slitt i år. Som ringmerk-
er for Stavanger museum har jeg 
selv konstatert at flere fuglearter 
har hatt små kull i år pga det sure 
været. Tror også at dette gjelder 
våre rovfugler slik at «ettervek-
sten» her er nok redusert sammen-
holdt med toppåret 2014.

NBF hadde som mål å produs-
ere NM-resultat på server i 2015. 
Dette har vist seg å by på større 
utfordringer enn vi var klar over 
da sesongen startet. Gruppene har 
gjort en flott jobb med innsendelse 
av anmeldelse- og resultatfiler, 
men underveis har vi oppdaget at 
den norske del av server hos DdB 
ikke er komplett. Vi har også re-
glement innen NBF som ikke kan 
bearbeides på server. Resultatet er 
dessverre blitt slik at vår sekretær 
også i år må flette innsendte excel-
filer for å få sluttresultatet innen 
de enkelte NM-klasser. Styret vil 
orientere om denne sak på kom-
mende formannsmøte i Bergen og 
i tillegg vil vi her diskutere noen 
strategiske valg NBF må ta frem i 
tid hva gjelder bruk av utrekning-
sprogrammet sett iht server hos 
DdB.

Alle grupper har nå avsluttet sin 
sesong for voksne duer. Jeg vil 

benytte anledningen til å gratulere 
alle vinnere både av enkeltslipp 
og mesterskap. Noen er sikkert 
fornøyd med sesongen, mens 
andre må nok gjøre noen kor-
rigeringer for å bli bedre til neste 
år. 

Sjarmen med duesporten er at 
vinnerduen ikke er gitt på forhånd. 
Vi lever alle i troen på et godt re-
sultat helt til det motsatte er bevist. 
Kunsten er å lære av de feil som 
ble gjort under sesongen, lytte litt 
til de som fløy godt for deretter å 
bli bedre til neste sesong. Stå på – 
neste år er det din tur til å vinne.

Ungduesesongen står for døren i 
de fleste grupper. Noen har allere-
de startet og så langt er det gode 
tilbakemeldinger hva gjelder hjem-
komst. Ungduene er fremtiden 
innen sporten vår, så pass på å gi 
de gode forutsetninger for å klare å 
komme hjem fra slipp. Har regis-
trert at flere rundt Bergen har hatt 
unormale tap av unger på trening. 
For min egen del er jeg nøye med 
å dele opp flokken når jeg starter 
treningen med mine unger. Falken 
er snart på vei sørover, men han er 
nok aktiv ennå noen uker.

Når vi nå snart går inn i septem-
ber måned er det ikke lenge til 
formannsmøte i Bergen den 7.11. 
Lars vil snart sende ut informas-
jon til gruppene, men det er viktig 
at saker fra gruppene allerede nå 
blir diskutert lokalt. Håper at alle 
grupper ser viktigheten av å sende 
en representant til Bergen slik at vi 
får gode diskusjoner som avspeiler 
dagens situasjon innen NBF. Som 
vanlig legger Gr 6 opp til sosialt 
samvær på Nøsteboden samme 
dag som vi avholder møte.

Kommende lørdag den 29.8. er 
det finale i DAPIRACE. I år er det 
over 1000 duer i finalen og mange 
norske duefuter har reist sørover 
til Aabenraa. Jeg var selv 
tilstede på Team Femhøje sin 
finale. Spenningen er alltid stor for 
de tilstedeværende og som i Team 
Femhøje håper vi selvfølgelig at en 
norsk due også går av med seieren 
i DAPIRACE.

I alle fall ønsker jeg dere alle lykke 
til med resten av sesongen.
Ragnar

Presidenten har ordet:
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Hvordan få hunnene 
til å flyve fort uten 
hann, unger, eller 

egg?

Tja, si det... sier Her-
lofsen når jeg spør 
hvordan han har klart 
bragden å bli seks-
jonsmester i år.

Mange har spurt hvordan det var 
mulig å bli gruppe og seksjons-
mester med mitt dårlige utgang-
spunkt. En mår hadde i februar 
dette året kommet seg inn i due-
slaget og drept 18 hanner, så jeg 
satt tilbake med 30 hunner og 12 
hanner. Jeg hadde derfor ingen 
forhåpning til flygesesongen 2015, 
og overveide sterkt å ta et hvileår!

Ettersom jeg har to flygeslag, så jeg 

allikevel en mulighet. I slutten av 
februar ble det til at jeg satte 12 av 
hunnene i par med de 12 hannene. 
Disse fikk unger. Da ungene var 
15 dager gamle ble hannene flyttet 
ned til det andre flygeslaget, hvor 
de 18 hunnene oppholdt seg. De 
12 hunnene tok seg da av ungene 
til de ble 25 dager gamle. (Kun en 
unge i hvert rede).

Etterhvert var de 12 hannene gått 
i par med 12 av de 18 hunnene. 
Disse fikk så ett kull med 2 unger 
hver. Alle ungene ble etterhvert 
plassert i ungdueavdelingen og 

etter dette var de alle 
frittflyvende fra mor-
gen til kveld. 

Har de siste år prak-
tisert “stand foring”. 
Det vil si at jeg forer en 
gang om dagen, men 
aldri før alt er spist opp 
etter forrige foring.

Før konkurranseflyg-
ningene startet hadde 
jeg kun to treningsslipp 
fra Kr. sand travpark. 
De voksne hannene var 
ikke med på noen for 
for slipp i 2015.
Hannene gikk bare 
hjemme og koste seg!

Friske, sunne duer i slippsesongen 
er NR.1. I tillegg er det viktig at de 
trives.
I denne forbindelse er det noen 
som i beste mening gir flere kurer 
fortløpende før flygesesongen 
starter. Dette for at skal bli “rene 
innvendig”, men poenget er at de 
ikke må bli så “rene” at de ikke 
tåler 2 dager i kurven sammen 
med andre duer!

Tekst Herlof Herlofsen

Bildet viser utsikten fra Herlof sitt hjem i 
søgne, og dueslaget ligger helt på pynten av 
fjellet.  

Hei alle 
duevenner.

Etter et opphold på 35 
år har jeg nå startet 
opp igjen med brevduer. 
Jeg har i disse årene drevet med 
jakthunder, dvs. fuglehunder, 
Engelsk setter. Jeg har jaktet 
mye rype og også vært en del på 
jaktprøver. Har også drevet litt 
oppdrett og solgt en del valper.

Jeg har også drevet med 
oppdrett og utstilling av Kanar-
ifugler. Så selv om jeg ikke har 
hatt brevduer, har jeg allikevel 
vært i nærliggende miljø. 

Men jeg har alltid tenkt at jeg en 
dag skal begynne med brevduer 
igjen. Jeg er nå medlem i gr.3. 
Lyn og satser på å være med på 
ungdueslippene til høsten.

I alle disse årene har jeg fulgt 
brevduesporten på internett. Og 
jeg må innrømme at jeg ikke er 
imponert over utviklingen av 
brevduesporten. Hvor er det blitt 
av brevduene? For å sette det litt 
på spissen, så virker det som om 
man i dag nesten utelukkende 
flyr med «stamtavler». Man avler 
i stor grad på innkjøpte «avls 
duer» fra kjente stammer i for 
eks. Tyskland, Belgia og Hol-
land. Duer som ikke har fløyet 1 
meter. 

I mitt hode er en 
avlsdue en due som 
har fløyet godt i 
flere år og som har 
gjort seg fortjent til 
en plass på avlsla-
get. 

Fortsetter side 9
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Hei, håper alle har 
hatt en god sommer!

Hyggelig at du sitter med dueb-
ladet i hånden. Det må bety at du 
er en skikkelig fyr (...eller litt av ei 
dame).

Jeg får inn drypp av dere medlem-
mer og slikt blir det blad av. Veldig 
hyggelig om dere sender inn små 
og store nyheter fra deres nærom-
råde, eller reiser dere har ifm. 
brevduesporten.

I redaktørens spalte denne gangen 
tar jeg meg den frihet å utvide 
spalten noe, for å fortelle deg om 
min “duesport-reise” i sommer. 
Min kone og jeg kjørte først til 
Oslo og tok fergen til København, 
for deretter å besøke 4 forskjellige 
mål i Danmarks dueverden. Kona 
visste jo ikke noe om at turen 
skulle inneholde noe duerelatert, 
men jeg hadde mine små planer, at 
dersom noe var i nærheten, sååååå 
kunne man jo svinge innom. Du 
vet!

Før jeg starter turen vil jeg bare 
oppdatere dere på min status i 
dueslaget. I år har også jeg vært 
forstyrret med rovfugl og ligger nå 
på 42% avskalling på dueungene. 
Likevel kan jeg ikke bare skylde 
på rovfugl, jeg har spesielt hatt 2 
treningsslipp som gikk dårlig, og 
i etterkant tenker jeg at “nå var 
jeg dum, hvorfor slapp jeg slik i 
dag”. Altså, det jeg mener er at 
forsiktighet og kløkt kan hjelpe 
en hel del. Dekk ikke bordet for 

rovfuglene, men tren duene lang-
somt bedre og dermed utrustet for 
angrep. Vel..., det tror nå jeg, men 
det gjenstår å bevise det! :)

Ellers har jeg fjernet papirrullen 
som dekket gulvet i dueslaget mitt, 
det fungerte ikke riktig som for-
ventet, men med små justeringer 
kan det bli riktig bra. (En stor grå-
papirrull (1,4 m) ved gulvet i den 
ene enden av det avlange slaget, 
og en annen tom rull i den andre 
enden. Den tomme rullen har jeg 
montert en el-motor på, og når 
den går, rulles skittent papir opp 
fra gulvet i slaget. Jeg har prøvd 
den i en mnd. tid, og det tar meg 
35 sekunder å skifte fra skittent til 
helt rent gulv.

Det nye jeg prøver nå er autom-
atisk vann til alle duene, utrolig 

greit! Jeg har 5 rom/ avdelinger i 
slaget mitt og jeg har da laget det 
slik at en “timer” skifter ut vannet 
til duene. Det skiftes vann 4 ganger 
i døgnet uten at jeg trenger å tenke 
noe mer på det. Det gamle vannet 
skiftes også ut. Dersom det er øn-
skelig kan jeg gjerne legge ut noe 
om dette i bladet, si i så fall ifra 
om det. At dette er enkelt og billig 
å lage selv, gjør jo ingen verdens 
ting!

Lengre ut i spalten 
finner du en smart 
måte for å hjelpe due-
ungene 
til å 
drikke i slippkassene.

Fortsetter side 11.

Redaktøren har vært på

 sommerferie i danmark
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Tips og råd
o m  b r e v d u e h o l d

Joseph van Dorning 
driver med brevduer i 
England. 

Dorning har mange flotte trofeer 
på duene sine og har gitt Norsk 
tidsskrift for brevduesport rett til å 
hente fra hans hjemmeside. 

Her er tips Dorning 
mener er viktige i 
brevduehold:

(redaktøren har foretatt en enkel 
oversettelse fra engelsk).

1. Sørg for at dueslaget er 
100% skadedyr fri. Det er in-

genting som vil få duene “ut fra 
skjema” raskere enn en liten mus 
urinering eller noe avføring i drik-
kekar fra duene.

2. Sørg for at dine forsekker 
er helt forseglet for de ovennevnte 
grunner. En mus vil også komme 
gjennom det minste av hull i dører 
eller ventiler.
3. Ikke fall for fristelsen/fel-
len å behandle alle dine fugler med 
antibiotika på en jevnlig basis, bare 
fordi en fugl ikke ser helt bra ut. 
Isolere alltid den og behandle den 
på egen hånd.

4. Ikke vær redd for å spørre 
om råd fra en god konsistent 
erfaren brevdueholder. De fleste 
vil være svært villig til å tilby de 
riktige råd uansett hvor lenge du 
har flydd duer.

5. Være en god lytter og spør 
alltid mer enn en brevduemann 
om råd.

6. Ikke bli lurt til å kjøpe alt 
som er annonsert og solgt som det 
beste additiv/ tilskudd på mark-
edet. Det er rett og slett ikke nok 
dager i året for å kunne gi dine 

fugler det som er annonsert.

7. Trening: Dine fugler bør fly 
fritt rundt hjemme før du starter 
treningen. Hvis duene ikke er i 
form før treningssesongen, er det 
ingen idè å kjøre dem opp og ned 
motorveien. Det vil ikke komme 
til å få dem i form. Spar tid, krefter 
og bensin.

8. Din tid og innsats vil være 
langt mer givende hvis du tilbring-
er tid med å rense slaget med en 
skrape og vaske vanntårn (ikke 
bare skylle dem i kaldt vann).

Legg merke til bil-
skiltet på bilen til Jo-
seph van Dorning.

Smart og sparer tid... På våren, i stedet for å gi fuglene en nylig desinfisert reirbolle, gå til din 
lokale leverandør av kontorrekvisita og kjøpe brune papirposer (de koster mellom 1 og 2 kr) spray reir bolle 
med desinfeksjonsmiddel og la det tørke. plasser reirbollen i individuelle poser, og plasserer et reirteppe på 
toppen. Foruten å gjøre reirbolle mye varmere for egg / unger det vil spare deg timer av gangen når du kom-
mer til å rense reirbolle regelmessig etter bruk, samt holde uønskede redmits og lus unna.Det er også mer 
skånsomt mot alle egg.
Du kan også bruke gamle aviser for å vikle reirbolle i og cellofantape det, men jeg synes det er lettere bare å 
skli en bolle i en brun papirpose.
   
         Joseph van Dorning
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Tips og råd
o m  b r e v d u e h o l d

9. Vær oppmerksom på 
detaljer. Hvis du har tid, så sitt å 
se på dine duer - de vil fortelle deg 
når de er på skjemaet (klare)

10. Lag en “up-to-date” utskrift 
av fuglens prestasjoner slik at du 
vet hva du skal avle på i fremtiden. 
Det nytter ikke å prøve å holde 
dette i hodet ditt - med mindre du 
bare har to duer!

For en tid tilbake fikk jeg (redaktøren) en 
telefon fra Herlof Herlofsen i gruppe 3. Gruppe 3 
heter Lyn brevdueklubb og holder til i Kristiansand (S). 

Herlof syntes det var fint med “tips og 
råd” sidene i bladet, og ville selv komme 
med et lite råd som han praktiserte på 
sine duer. Han sa at det var flere råd, men 
spesielt ett i denne omgang. Det hette 
Improver. Han mente dette hadde en flott 
effekt på duene, og hadde klokketro på pro-
duktet.

Er du tom for badesalt?

Vel, rent vann er jo luksus både å 
drikke og bade i. Det er ikke nød-
vendig å alltid skulle ha i spesial-
produkter i vannet. Selv drysser 
jeg i litt grovt havsalt av og til. 
Dette er billig, og salt er jo friskt 
og godt. Salt er jo konserverende 
og ofte mislikt av utøy!
                    innlegg: Redaktøren

I et brevdueslag i Danmark kom det følgende utsagn:
Brevduer har en spesiell evne til å oppfatte orange farge. De kan oppfa-
tte fargen på svært lang avstand. Mannen hevdet at det amerikanske 
millitæret hadde forsket på dette i forbindelse med redningsaksjoner til 
sjøs, med duer medbrakt i cockpit kunne duen reagere på gjenstander i 
vannet på svært langt hold.
Han forteller videre at han selv benyttet orange farge til å fortelle duene 
at sputniken var åpen for innflygning. Duene reagerte når de så fargen 
og fløy inn.
Så..., glem flagg, fløyter og risting med matboks. Heretter drar du frem et 
lite brett fra undersiden av sputnikken med orange farge, og vips...

Snakket med en brevduemann fra et sted som heter 
Fevik. Han mente at dersom du har ungduer som er 
så gamle at de flyr rundt slaget, og er så gamle at de 
har gjort dette en stund. Så skal man være klar over 
at dersom man starter med å slippe duene på tren-
ingsslipp, så minsker duene treningen rundt slaget 
umiddelbart. Så altså, flyr duene aktivt rundt slaget, 
så kanskje de skal få lov til det. Dersom du tar de 
med på et slipp og de reduserer flygingen rundt slaget 
betydelig, så betyr det MYE KJØRING for deg...

Fikk en telefon til duebladet forleden dag. Det var en 
som fortalte at han kjøpte salt til duene i helsekost-
forretninger. Saltet her er svært fint raffinert og er av 
ekstra god kvalitet. Han sa... Prøv dette på duene selv, 
så skal du se resultatet, FANTASTISK!
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Tekst og foto: Jan H

Mandag 22. Juni ble 
et nyoppført dueslag 
innviet på Stokka 
Sykehjem. 

I parken utenfor sykehjemmet 
er det fra tidligere høns, ender, 
påfugler, papegøyer og eksotiske 
fugler.
Dette har vært populært blant bar-
na i den tilknyttede barnehagen, 
ansatte på sykehjemmet og mange 
av pasientene. Spesielt på avdelin-
gen for alkoholskadde har tiltaket 
hatt mye å si. Avdelingsleder Rune 
Skjæveland sier at flere av pasien-
tene på spesielt denne avdelingen 
har vist stor fremgang etter at de 
har påtatt seg ansvar for foring og 
stell.

Programmet under åpningen  

bestod av et foredrag om duer 
og deres utvikling i menneskets 
tjeneste. Den gjensidige nytten 
duen og mennesket har hatt av 
hverandre ble forklart. Kolonien 
av klippeduer på den nærliggen-
de Rennesøy ble et viktig poeng 
sammen med opplysninger om 
duens avanserte luftveis-system og 
hormonet som fremkaller ”due-
melken”. Andre ting som hukom-
melse, logisk tenking, navigasjon, 
syn, hørsel, kroppstemperatur, 
puls og noen mer kuriøse fenome-
ner ble berørt.

Etter foredraget slapp  Leif Inge 
Lura medlem i Jæren brevdue-
forening og rasedueklubben Nor 
30 brevdueunger som samlet seg 
fint i flokk og satte kursen hjem til 
slaget ikke langt fra Sola Airport 
hotell.

Formannen i Nor, Johan Ebeltoft 
som også er medlem i Jæren brev-
dueforening kjører ofte forbi park-
en til Stokka Sykehjem og mente 
det ville være naturlig å ha også et 
dueslag i den grønne oasen. Johan 
er som kjent en mann som tar tak 
i ting og får noe gjort. Hafrsfjord 
Rotary Klubb ble sammen med 
Rasedueforeningen NOR betyde-
lige sponsorer og Jæren Brevdue-
forening har også stilt seg positiv 
og bevilget 2 års medlemskap til 
sykehjemmet.

Dueslag på Stokka Sykehjem i Stavanger.

Leif Inge Lura åpner for brevduene mens aktivitetsleder Skjæveland tar bilder. Skjæveland 
står for øvrig ved siden av en voliere med parakitter, love birds og vaktler.



Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 102 – nummer 3 – 2015 Side 9

Arbeidet med slaget er utført 
av Johan og Arne Johannes 
Soma begge medlemmer av 
rasedueklubben Nor og Jæren 
brevdueforening. Det  kan ikke 
stikkes under en stol at det ble 
et betydelig antall dugnadstim-
er. De to er likevel klare på at 
de har gjort det med stor glede 
og håper at både pasienter, 
besøkende og duesporten får 
nytte av prosjektet.

Arne Johannes og Johan foran dueslaget som for tiden inne-
holder Brevduer, Påfuglduer, Petent og danske Tumlinger. Det er 
planer om å supplere med svensk og norsk Tomler.
Under et bilde av skiltet på dueslaget som viser hvem som har 
støttet prosjektet. 

Leserinnlegg om avlsduer og nåtidens brevduehold.  
Fortsettelse fra side 4.

I dag finner man nesten uteluk-
kende innkjøpte duer på avlsla-
get, som ikke har fløyet en eneste 
meter. 

I travsporten heter det at man 
kan ikke avle travhester ut av en 
«gyngehest». Jeg vet ikke helt 
hvordan jeg skal overføre det til 
brevduesporten, men jeg tror 
dere forstår hva jeg mener.  Hvis 
vi går tilbake ca. 35 år, så var det 
stor enighet om at det var først 
i andre eller tredje generasjon 
etter importerte duer, at man fikk 
unger som var stabile flyvere. I 
første generasjon fikk man sjelden 
avkom som utmerket seg spesielt. 
Jeg tror at dette også gjelder i dag. 

Jeg forstår at det er 
kjekt å kunne vise 
fram stamtavler hvor 
alle duene har uten-
landsk ring og hvor 
det gjerne også står 
BARCELONA under 
noen av dem.  

Det er klart at man trenger nytt 
blod inn i stammen av og til og da 
prøver man selvsagt å få tak det 
beste som er på markedet. Hvor 
mange er det i dag som egentlig 
jobber med sin egen stamme og 
prøver å utvikle den videre med 
å parre inn gode gener fra kjente 
slag i Europa? Jeg tror ikke det er 
mange. 

Grunnen til at det er blitt sånn 
tror jeg, er at i dag handler det 
mye om penger. En due er ikke 
verd mye uten en stamtavle med 
opplistede duer fra kjente stammer 
i Europa. Et godt eksempel er de 
såkalte one loft slagene. Jeg har 
levert 4 unger til Danish pigeon 
race og det viktigste for å delta der 
er at duene har en «stamtavle». 
Grunnen er selvsagt at duene skal 
på auksjon etterpå og da er det 
viktig å ha stamtavler som blir lagt 
merke til. Da hjelper det ikke med 
en stamtavle hvor det står «Peder-
sen» og «Olsen» på slektskapet til 
duene. 
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Hele konseptet med 
one loft race, dreier 
seg kun om penger. 
Duene kommer i an-
dre rekke. 

Hvis jeg skulle være så heldig å 
være langt framme på resultat 
listen i DaPi race så regner jeg ikke 
med at interessen for mine duer er 
særlig stor, med en stamtavle med 
stort sett Norske duer. Det er ikke 
duene man er interessert i, men 
stamtavlen. 
Dette synes jeg er en skrem-
mende utvikling.

En stamtavle er i ut-
gangspunktet ment 
som et hjelpemiddel i 
oppdrett for å ha 
kontroll med duenes 
slektskap. 

I dag er det snarere blitt stamtav-
len man betaler for og ikke duen. I 
min iver etter å komme i gang med 
duer gikk jeg inn på M.C.Hansen  
sine sider og kikket på duene som 
var på auksjon. Som så mange 
andre ble jeg litt revet med, og det 
endte opp med at jeg la inn noen 
bud, og plutselig hadde jeg kjøpt 3 
duer med kjempefine stamtavler. 
Den ene heter til og med «Barce-
line», noe som selvsagt antyder at 
det finnes duer på stamtavlen som 
har fløyet bra fra Barcelona. Ser 
man litt nøyere etter på bildene på 
disse auksjonene ser man at alle 

bildene er helt like og duene ser ut 
som om de er verdt 1 million. 

Jeg synes ikke noe om at de bruker 
bilder som til de grader er manip-
ulerte. Det er selvsagt for å oppnå 
en høyest mulig pris. 
Selv ble jeg en smule 
skuffet, for å si det pent, 
da jeg fikk se duene. 

Jeg måtte sammenligne bildene 
med de duene jeg hadde kjøpt, 
for å få bekreftet at dette var de 
samme som på bildene. Når de 
kan manipulere bildene på denne 
måten, hva da med stamtavlene? 
Jeg bare spør.

Jeg har drevet oppdrett både med 
jakthunder og utstillings Kanari-
fugler. Jeg har gjort det veldig bra 
og vunnet mange premier med 
disse. Og jeg har alltid avlet etter 
de samme prinsippene, best mot 
best. Ungene blir alltid en mellom-
ting mellom foreldrene. Har man 2 
gode foreldre, har man god sjanse 
for å få noen unger som er like 
gode eller bedre enn foreldrene. 
Har man en meget god og parrer 
den med en dårlig, får man også 
en mellomting mellom foreldrene. 
Altså vil man her få noen mid-
dels gode unger. Dette er i alle fall 
prinsippene som jeg avler etter og 
som jeg har stor tro på. Om det 
står «Pedersen» eller «Olsen» på 
stamtavlen, spiller mindre eller 
ingen rolle. 

En annen ting som jeg 
ser er store tap av duer 
på slippene. Ofte er det 
rovfugl som får skylden. 

Jeg har hørt utsagn som: når duene 
passerer der eller der, møter de en 
«vegg» av rovfugl. Det finnes ikke 
noen «vegg» av rovfugl. Et par rov-
fugl trenger enormt stort revir for 

å kunne brødfø seg selv og ungene. 
I Norsk natur i dag, finnes det 
svært lite byttedyr til rovfuglene, 
noe som gjør at de trenger enorme 
områder å jakte på.  Selvsagt vil 
duene passere steder der det finnes 
rovfugl, og også bli angrepet av 
rovfugl. Men jeg tror ikke at dette 
er hovedgrunnen til de store tap-
ene. Jeg tror man må se litt nøyere 
på duene selv. 

Brevduene er i dag avlet på duer 
fra land i Europa som nesten 
ikke har bestander av rovfugl. Jeg 
tenker da spesielt på falk som er 
den verste trusselen. Da jeg holdt 
på med Brevduer på 70- tallet, var 
vi også plaget med rovfugl. Men 
duene oppførte seg annerledes 
den gang. De fikk ikke panikk når 
de ble angrepet, men samlet seg 
derimot i en tett flokk. Falken er 
redd for å angripe inn i en flokk, 
fordi den kan risikere å skade seg 
selv. Hvis duene holdt seg samlet, 
gikk det ofte bra og falken gav opp. 
Men var det en due som fikk 
panikk og sjenet ut av flokken, var 
den fortapt. Etter hva jeg hører i 
dag er det full panikk når duene 
blir angrepet. Det er akkurat det 
falken prøver å oppnå, panikk i 
flokken. Når duene får panikk på 
denne måten, tyder det på at det er 
noe i veien med psyken til duene. 

Jeg mener og tror at 
duene var mye 
sterkere psykisk før i 
tiden. 

Da jeg startet opp med brevdu-
er igjen høsten 2014, var det en 
spesiell ting jeg merket meg. Jeg 
kjøpte duer fra flere forskjel-
lige oppdrettere, og det som jeg 
reagerte mest på var at mange 
av duene var veldig nervøse og 
lettskremte. Jeg ser for meg at disse 
duene er et lett bytte for falken. Jeg 
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Redaktøren på Danmarks-tur:

Vel, min kone og jeg kjørte fra 
byduene i København, og det gikk 
strake veien fra Sjælland - Fyn og 
rett til Aabenraa. I Aabenraa ligger 
firmaet Meldgaard Engros.
Meldgaard er kanskje ukjent for 
noen lesere, og derfor kan jeg 
informere om at firmaet selger 
masse utstyr til brevduer. Dessuten 
arrangerer Meldgaard et eget due 
race, nemlig MVLcup. MVLcup, 
eller Danish pigeon race er et 
stort dueslag med plass til 1800 
duer. (Se bilde i toppen) Det er 
mange norske brevdueinteresserte 
som har duer i dette dueslaget. 
Det foregår på den måten at du 
leverer en, eller flere dueunger til 
MVL-cup på våren, og disse duene 
trenes av personalet ved dueslaget. 
Det er dette som kalles for et “One 
loft race” (one loft/ one= en og loft 
= dueslag)
, altså at mange  deltakere leverer 
inn duer i samme dueslag og at det 
foretas flygninger herfra. Se nett-
side: http://www.mvlcup.dk/ 

Her er kona (Nina Morterud) og 
jeg foran Melgaard dueslag. 

Det er gode premier til vinnerdu-
ene:
1. premie kr. 150.000 + 
vandrepokal + pokal + diplom + 
duebilde 
2. premie kr. 52.500 + pokal 
+ diplom 
3. premie kr. 37.500 + pokal 
+ diplom

Fortsettelse på nest siste side

vet ikke om det er slik at duene er 
mer nervøse i dag enn de var før 
i tiden, men det er det inntrykket 
jeg sitter igjen med etter at jeg 
startet opp igjen med brevduer. 
Det er sikkert mange meninger om 
disse tingene og alle har sine egne 
teorier, og slik må det også være. 
Hvis alt hadde vært ren «plankek-
jøring» ville det ikke vært like 
interessant.
Håper det er blitt mange gode 
slipp denne sesongen.

Hilsen Viggo Henning 
Pedersen. 

Til lesere av 
tidsskriftet:
Når det gjelder 
innsending av stoff 
til bladet:
Artikkelen som jeg la opp til “Bli 
kjent med”, kommer ikke ut i 
dette nummeret. Det var gruppe 
2 som skulle sende inn noe til 
meg, men jeg har ikke fått noe. 
Da får jeg heller spørre på en 
annen måte, er det en gruppe, 
eller klubb som kunne tenke seg å 
formidle noe fra sitt “revir”?
I så fall ta kontakt for å avtale 
med meg om dette. Det er klart 
at det er masse flotte bilder fra 
slagene, medlemmene og duene 
deres, men det koster noe innsats. 
Stå på!

Husk at NBF selger 
utstyr til slippene:

-  El-ringer
-  plomber til kassene
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Team Femhøje 
har hatt konkurranser 
med 2 årige duer 
Her kommer en 
oppsummering fra 
året:
De 2 årige duene hadde flere gode 
slipp fra 600 km og opptil 850 km.
Det var 97 1 årige duer som var 
med. ES-due premie rekken var 
i 2015: 1. 12000 dkr, 2 6000, 3 
3000, 4-10 1500. Ess due konkur-
ransen avgjøres på følgende måte: 
De 4 beste resultater per due fra 
Tyskland 430 til 550 km. Det var 
mange spente deltager i Danmark 
& Norge som kunne følge duenes 
hjemkomst live på DDB sin hjem-
meside http://db.brevduen.dk/
resultat2.php. Det viste seg allere-
de på innlandsflyvningene (Disse 
er treningsslipp) at en due med 
ringnummer 3701-14-U tilhøren-
de Atle Larm viste seg å være noe 
utenom det vanlige. Denne duene 
fikk følgende plasseringer blant 
deltagerne 6 ganger beste due, 3 på 
innlandet 3 ganger best fra Mel-
lomdistansen i Tyskland. 

Beste plasseringer i seksjon 063: 
10/1.335, 7/1.231, 10/524. 3701-14 
avstamning er SLAB ( Jef De Wild-
er ) x Tranmotane ( Patrick Philip-
ens ) / Erik Nielsen og Jos De Klak. 
Her er resultatlisten for de 1 årige 
duene i 2015: Nr. 1 3701-14 Atle 
Larm, Nr. 2 070-14-1066 Team 
Dapirace, Nr 3 3733-14 Nils Arne 
Seeberg. Ellers var det følgende 
norske duer i topp 10: 5, 6, 8, 9 og 
10. Dette viser igjen at norske duer 
duger godt utenfor den norske 
grensen. Håper vi er mange norske 
duer også med i 2016.

I ungdue konkurranse var det i år 
199 duer tilmeldt. Det var 21 tre-
ninger inkludert åpent hus 02.08. 
På åpent hus var det 1500,-dkr til 
første due. Første due var 014-
14-0283 og Eies av Team Fevik 
(Terje & Nina Elin Hjelmaas). 
Finalen var den 15.08 og det ble 
sluppet 170 duer (Det var 4 duer 
på skadelisten som dessverre ikke 
kunne delta). Det var en stund ak-
tuelt og slippe duene på fredagen 
istedenfor lørdag da værmelding-
en så dårlig ut for lørdag. Men på 
torsdagen endret vær meldingen 
seg så slippet kunne gå som plan-
lagt. Duene ble sluppet kl 08.30 i 
oppholdsvær med vind fra øst/sør/
øst. 

Det var ca. 80 mennesker fra 
Norge og Danmark som ventet 
spent på duenes hjemkomst. Det 
var også mange som fulgte med 
på Online resultat på internett. 
Duenes hjemkomst lot vente på 
seg. Det var tydelig at duene hadde 
gått for langt vest og møtt på store 
nedbørsmengder og tordenvær.

Klokken 12.20 kom det torden 
og stri regn, det regnet som om 

himmelen var åpen og torden 
været var meget kraftig og intenst. 
Noen mente det ikke kom duer 
hjem denne dagen, men vi var 
mange som ventet i tålmodighet 
og stemningen blant de som var til 
stede var god hele dagen, det var 
ingen sure miner blant noen. 

Etter hvert lysnet det opp noe 
og første duen kom kl. 14.04.09 
med annen duen «hakk i hæl «. 
Første duen var NOR-013-15-0047 
tilhørende Team Brage & Linda 
( Linda Lian Gr.3 Kristiansand 
og hennes barnebarn Brage ) for 
denne flotte prestasjonen fikk de 
28000,- dkr. Duen nummer 2 var 
NOR-011-15-003 Kristof Bury ( 

gruppe 16 Telemark ) for dette fikk 
Bury 12000,- dkr. Due nummer 
3 kom hjem 15.39.09 NOR-011-
15-0160  og tilhører Per A Johan-
nessen ( Gruppe 16 Telemark ). 
Gruppe 16 er for tiden en passiv 
gruppe i NBF så det er gøy de får 
det til på one loft slag. 

Det var følgende andre norske slag 
med i premierekken som sluttet på 
45: Nr 4 Team Fevik, Nr 5 Team 

Team Femhøje 2015
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Skagerak ( Kay Viggo Berger ), Nr 
7 Erik Gustavsen , Nr. 10 Team 
Longrace ( Steinar Berntsen & 
Hans Lyssand ), Nr 11 Dagfinn 
Iversen,  Nr 13 Team Longrace, Nr 
14 Rolf Andersen, Nr 15 Daniel & 
Hege, Nr 16 Team Fevik, Nr 18 Jan 
Inge Auestad, Nr 19 Rune Antho-
niussen, Nr 23 G & M Lyssand, 
Nr 24 Gunnleiv Hadland, Nr 26 
Per Bjarte Ludviksen, Nr 29 Helge 
Karlsen, Nr 31 Atle Larm, Nr 32 
Team Skagerak, Nr 33 Team Even-
tyr, Nr 34 Jan Magnussen, Nr 35 
Atle Larm, Nr 37 Ragnar Lyssand, 
Nr 39 Steinar D Nilsen, Nr 41 Hel-
ge Karlsen, Nr 44 Kristof Bury, Nr 
45 Team Fevik. 

Som Dere ser sterke norske resul-
tater på et meget tøft slipp med 
31 duer hjem første dagen. På 
nåværende tidspunkt er det kom-
met 108 hjem. Takker slagledelsen 
for mange treningslipp, hadde det 
ikke vært for alle disse treningslip-
pene hadde det nok ikke kommet 
mange duer hjem. Men 108 duer 
hjem av 170 er meget sterkt når en 
ser hvor tøft dette slippet ble. For 
mer info besøk Team Femhøjes 
hjemmeside http://danflyv.dk/in-
dex.html 

Det var det ikke pengepremier i 
2015, men for 2016 vil det igjen 
være premier for 2 åringer, 1.- 
årige duer og ungduer. 

Til høyre: 
et bilde fra Ungduefi-
nalen 2015. Noen av de 
rundt 80 fremmøtte ven-
ter spent på duene.

Artikkelen om 
Team Femhøje 
skrevet av 
Terje Hjelmaas

Det var med stor sorg vi ble kjent med at Harald Thomas 
Ellefsen var gått bort. Harald Thomas ble født 21. januar 1941 
og sovnet stille inn på Bærum sykehus etter en lengre tids 
sykdom.

Harald T. vokste opp på Abildsø i stille omgivelser og var som 
gutt og ungdom meget interessert i å trene og delta i konkur-
ranser i Abildsø idrettslag. Som skolegutt var han også med i 
skolemusikken på Abildsø skole. Videre kom han i ung alder 
i kontakt med brevduesporten via sin eldre bror Kjel Gunnar 
som hadde dueslag på hjemstedet. Sitt eget dueslag fikk Har-
ald T. først på krokkleiva ved Holsfjorden, etter endt utdan-
nelse i Sverige i Lund og senere med nytt slag på Bekkestua 
utenfor Oslo. Hovedhobbyen ble derfor brevduesporten. Han 
var medlem i Bekkelaget brevdueklubb og i NBF i nær 50 år.

Harald Thomas oppnådde mange gode resultater opp gjen-
nom årene både på utstillinger og flyvninger. I 2008 ble det 
gruppevinnere fra Kornsjø, Skanderborg og Hjørring. I 2009 
ble det toppresultater og vinner på landsutstillingen i åring-
klasse hanner.
Harald Thomas fikk påvist fortetninger i lungene i 2012 som 
utviklet seg videre til kreft. I denne perioden tilbø Kjell sin 
bror å ha noen duer hos ham. Selv med begrenset antall duer 
ble det gode resultater som Harald satte pris på.

Harald Thomas ble i en periode på 4 år oppnevnt av Norg-
es brevdueforbund for å belyse alternative dueslag, trening, 
stell, avl av brevduer ol. Videre var han sekretær i gruppe 1 
i mange år og formann i Bekkelaget brevdueklubb. Han fikk 
NBF`s hedersmedalje i 2014 for sitt langvarige arbeid innen 

brevduesporten. 
Vi minnes Harald 
Thomas i ærbødighet 
og takknemlighet. 
Våre varmeste tanker 
går til Ragnhild Hans 
hustru, hans barn, 
barnebarn og øvrig 
familie.

Kjell Gunnar Ellefsen

Minneord om Harald Thomas Ellefsen
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Som kjent avholdes landsutstilling og årsmøte på Sola  22-24/1-2016, årets arrangement arranger-
er gruppe 8 sammen med Norges rasedueforening, denne gang vil våre brevduer stilles ut i samme 
lokale som raseduene, det vil bli felles utstillingskatalog, felles bankett , bedømming lørdag som 
vanlig. Årsmøtet avholdes lørdag som tidligere, auksjon fredag kveld. Nå lages det program for hel-
gen slik at vi unngår kollisjoner med arrangement Raseduene flytter sitt årsmøte slik  at også de som 
deltar på dette får sjansen til å delta på auksjonen. Dette blir et spennende arrangement som jeg håper 

og tror vi alle kan dra nytte og erfaringer fra.
Så sett av helgen allerede nå og velkommen til Quality 
Airport Hotel Stavanger, info med priser og påmelding 
kommer senere. Men det vil bli gode priser som vanlig.
 
Mvh
Gruppe 8 Jæren brevdueforening
Geir Rune Eriksen
Sekretær

Landsutstilling

Årsmøte

Er du interessert i duer?
Da skal du ta en tur til Stavanger den 22. - 

24.1.16

Vi er klar til å ta dere imot.

Velkommen! 
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Forts. side 11
I Aabenraa traff jeg kjente fjes. 
Slagpasserne FINN KORNBECK
og PAUL McBURNIE var på plass.

Det er et godt år i år forteller gutta! 
Det er gjort forbedringer som gjør 
at duene finner sputnikken lettere. 
Det er mange duer og vi er avhen-
gige av at duene kommer kan følge 

opplegget vårt. I år bygde vi et 
transportabelt overbygg til sput-
nikkene, slik at duene kan venne 
seg til inn- og utgang. I tillegg til 
dette, har starten av sesongen gått 
meget bra på treningene. Det har 
vært lite tap i år sier de.

Etter dropp-in besøket hos Meld-
gaard gikk turen videre til Brande. 
Et lite sted i Danmark der bedrif-
ten Natural Brande AS holder til.

Hos Natural gikk det hett for seg. 
Jeg snakket med eier og tidligere 
topp brevdueholder. Vi snakket 
duer i nærmere 3 timer, og etter-
hvert kom min kone og lurte på 
hvor i alle dager jeg ble av... Joda, 
det var bare litt brevdueprat. Det 
gikk på vinter avl, langflygere, 
foring og mye annet, og da går jo 
tiden fort...
Tok dessverre ikke så mye bilder 
derfra, men her er bilde av lageret.

Natural AS selger gjerne varer til 
deg fra lageret sitt, så det ble jo litt 
handel.

Etter dette besøket satte vi kurs 
mot Frederikshavn. En by som kan 
by på et rikt brevduemiljø.
Da jeg ankom Fredrikshavn var 
jeg i tvil om hvor jeg skulle kjøre. 
Hadde fått et telefonnummer til 
en Kåre Christiansen. Han fortalte 
da at han var på vei ut, og kunne 
derfor ikke ta imot besøk hjemme. 
Han fortalte at han skulle til klubb-
huset for å sette inn duer, og han 
ønsket meg velkommen dit. Dette 
ble jo bedre enn best!  Denne 

dagen skulle det settes inn duer 
til hele 5 konkurranser. Vi kjørte 
ned til havnen, der lå 
lokalet fint til, og var 
godt utrustet til vår 
kjære hobby.Som du 
ser av bildene er det 
mange duer som skal 
være med og det er et 
nøye arbeid hvor alt 

skal dokumenteres og kontrolleres.

Her er klubbmedlemmene samlet foran 
klubbhuset. Under: her ser vi  at registreres 

og lages lister til medlemmene

Medlemmene koser seg med kaffe under 
innsettingen.

Ved innsetting leses ringnr. høyt, og dette 
kontrolleres med lister og chip. 3 person-
er sjekker sammen.

over: Legg merke til platen som er satt 
foran kassen, platen har muttere festet på 
en stang, og det telles med denne. Det gir 
fin oversikt og man vet når kassen er full. 
Innsettingen går mye fortere slik.
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Jeg vil få takke Frederikshavn 
brevdueklubb for god mottakelse. 
Det var svært hyggelig å besøke 
dere. Skulle gjerne skrevet litt mer 
om hvert enkelt medlem hos dere, 
og gjerne besøkt dere i brevduesla-
gene deres. Kanskje det kan lages 
en reportasje om det en annen 
gang.

Videre på min ferd... Nå gikk turen  
til kolonihagen for duer i Frederik-
shavn. Ja, du leste riktig, koloni-
hage for duer. Jeg hadde bare hørt 
om den, og den skulle ikke ligge 
lenger unna enn 10 minutter fra 
klubbhuset. Jeg kjørte sakte inn 
i mot området det skulle ligge i, 
da jeg fikk øye på to karer ved 
en hekk. Jeg kjørte bort til de to 
karene for jeg tenkte å spørre om 
veien. Da jeg nærmet meg, så jeg 
at det var Frode Brakstad og en an-
nen duemann (etter hvert fikk jeg 
greie på at det var Erik Waaler som 
stod sammen med Frode). Frode 
Brakstad dro jeg kjensel på, da han 
var på Sola landsutstilling 2 år tid-
ligere. Her stod de to “grannene” 
og nøt det gode været.

Frode og Erik tok meg godt imot 
og viste sine dueslag. Dueslag 
de var stolte av, og det var lett å 
skjønne hvorfor. Her var ting i 
orden så langt jeg kunne se. Begge 
“guttene” hadde automatisk trekk 
på renholdet, slik at transportbånd 

sørget for effektiv rengjøring et par 
ganger i døgnet.

Se nærmere på bildet som viser 
den gamle slippkassen montert på 
dueslaget. Her fikk nemlig ung-
duene vann, for på den måten å få 
kurvtrening. Disse duene har det 
som det mest naturlige å vite hvor 
vannet er i slippkurven.

Videre forteller gutta at det er 
dueslag i de 8 nærmeste hyttene. 
Dersom du ønsker plass i denne 
kolonihagen må du ha minst 3 
dyr..., snedig!

På min tur til Frederikshavn traff 
jeg faktisk så mye som 6 nord-
menn som drev med brevduer i 
Danmark. 

Frode og Erik sa at det var rovfugl 
plagen som var årsaken til at de 
havnet i Danmark.

Jeg kan anbefale leserne å ta turen 
til Frederikshavn. Der er det et 
stort brevduemiljø. Gode duer og 
gode folk.
Takk for følget!

Her ser vi at brevduegutta har laget til sin egen løsning 
på vann til duene. Skal duene ha vann, så må de gå ut fra 
slaget og inn i en 
påmontert slippkasse. På denne måten venner duene seg 
til hvor vannet er å finne.

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