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Norsk tidsskrift for brevduesport er et 
organ for Norges brevdueforbund (NBF).

NBF President:
Ragnar Lyssand

E-post: ragnar.lyssand@gmail.com
tlf: 915 35 075

Heien 28, 5211 Os

NBF Sekretær:
Marianne Walente  

marianne@lindbergduene.com
Tlf: 901 87 099

Skogvollveien 13, 0580 Oslo

NBF Styremedlem/økonomiansvarlig:
Tom Corneliussen

E-post: tom.corneliussen@vikenfiber.no
tlf: 226 42 280

Skogvollveien 29, 0580 Oslo

Styremedlem:
Terje Hjelmaas

E-post: nina-hag@online.no 
tlf: 992 56 909

Jordenebakken 9, 4870 Fevik

Styremedlem:
Ingvar Kluge 

E-post: ingvar.kluge@lyse.net 
tlf: 908 66 133

Helleberget 9, 4347 Lye

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

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

Norges Brevdueforbunds internettside:
www.brevduesport.no

www.brevduen.no (resultatservice)
Redaktør: Marianne Walente

E-Post: marianne@lindbergduene.com

Utgivelsesplan for tidsskriftet:
Tidsskriftet vil dekke:
- Aktuelle saker og hendelser i brevduenorge

Innsendt stoff til tidsskriftet kommer på 
trykk i første påfølgende nummer med 
mindre det er for mye lesestoff i bladet. Dette 
prioriteres av redaktøren.

Norsk tidsskrift for Brevduesport:
Redaktør: Stig Morterud 

stig@morterud.no
mobil: 906 44 790

Reddalsveien 190, 4886 Grimstad

Trykkeri: Sekreteriatet DDB

Abonnementspris: 1 år: 230 kroner.
Gratis ved medlemskap i NBF.

Annonser og etterlysninger innbetales
forskuddsvis til NBF’s kontonummer.

Annonsepriser
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  1503.27.29174
BIC-adresse: DNBANOKKXXX

Kjære lesere!

Å ha duer som hobby/ sport er 
veldig gøy. Det er vel riktig å si at 
hobbyen/ sporten er sesongpre-
get og har travle og mindre travle 
tider. Noen brevdueslag er akkurat 
nå midt i det første kullet, såkalte 
vinterunger.

Andre igjen venter tålmodig til 
senere, kanskje ut mot midten av 
mars før dueparene får lov til å frø 
eggene. Noen slagpassere legger 
nettopp vekt på at i denne peri-
oden skal slaget og duene ha ro og 
restitusjon.

Selv har jeg nå godt og vel 30 
unger i reirskålene. Det er utrolig 
moro å se og høre de små skrike 
etter mat. Allerede fra skåla 
begynner ungene å kjenne ru-
tinene i slaget, og vet når maten 
kommer.

Det er alltid hyggelig å høre at 
duefolk liker bladet. Kom gjerne 
med meninger om hva du ønsk-
er å lese om, og kom gjerne med 
artikler fra ditt dueslag, eller din 
klubb. Jeg har tidligere utfordret 
klubbene med å bidra, nå vil jeg 
gjerne be DEG om å sende inn 
noen bilder fra egglegging og 

ungduesesongen. Ikke tenk at bare 
klubber kan sende inn stoff, men 
gjør det gjerne som enkeltperson. 
Helt topp!
Send til: stig@morterud.no

La meg legge til at det nå har kom-
met flere artikler til meg den siste 
tiden, det er bare så utrolig moro. 
Fortsett å sende inn. Selv liker 
jeg godt om noen kan sende fra 
slippstedene når dere trener, slik 
at vi kan se forskjellig landskap fra 
klubbene.

Jeg har ved siste fòrinnkjøp hand-
let flere typer fòr. 

Det er vinter-fòr, Depure-fòr, 
magert-fòr, sports-fòr, billig-fòr og 
faktisk flere til :)

Har dere det slik, eller kjøper an-
dre duefolk kun en type fòr? 

Vel, nå har det endt opp med at 
jeg faktisk blander 4 typer fòr, og 
jeg syntes det ser helt fantastisk ut. 
Mye smått, mye stort, og noe for 
unger og noe for voksne... Hehe, 
jeg forteller det med glimt i øyet, 
men det er faktisk helt sant. Men 
nå skal det  sies at kostanbefalinger 
for mennesker anbefaler variert 
kosthold, så jeg satser på at det 
gjelder våre bevingede venner 
også.

Husk på tipset som ble nevnt i et 
tidligere tidsskrift om muligheten 
for å ha gråpapirposer over reir-
skålene, slikt sett slipper du en del 
renhold, og lett å bytte på.

Videre gleder jeg meg til en sesong 
med den nye www.brevduen.no
Det er blitt et utrolig bra verktøy. 
Jeg er imponert over hva Naveed 
Akhtar har fått til, og ikke minst 
bare det å tenke på det :)

Det er kanskje noen som enda ikke 
har sett på dette verktøyet/ nettsid-
en. Da er det bare å ta en titt. 

Til Høyre kan du se hvordan si-
dene ser ut.
Bilde 1 er velkomst bilde der du 
kan trykke på det du vil ha infor-
masjon om.
Bilde 2 viser avstander til alle 
medlemmer, du kan lett finne frem 
til kart som viser hvor slaget ditt 
ligger.
Bilde 3 viser resultater for hver 
enkelt gruppe og hvert enkelt 
medlem. Det er mulig å trykke på 
en enkelt due du eier, øyeblikke-
lig får du oversikt over alle duens 

prestasjoer og flydde kilometer.

Til enhver tid kan du sjekke status-
en til alle medlemmer, hvor mange 
duer de kappflyr, hvor mange han-
ner, eller hunner og mere til.

Dette er et verktøy som kan hjelpe 
deg med å planlegge egne duers 
prestasjoner.

Det er spesielt artig å høre at noen 
klubber får mange nye medlem-
mer. Stå på i dette arbeidet, og 
hjelp nybegynnere i gang med 
gode duer. Det trenger ikke koste 
nybegynnere noen penger. Hvis 
flere i klubben bidrar litt, så blir 
det lettere å komme igang med 
duer.

Lykke til med de nyfødte!

Redaktøren har ordet:
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Norges Brevdueforbunds årsmøte, årsfest                  og landsutstilling på Sola Airport Hotel.

På Sola Airport hotell 
den 22.1.16 ble det 
avholdt representant-
skapsmøte i Norges 
brevdueforbund. Det 
var relativt godt frem-
møte. 33 stemmer 
totalt i salen.

For de fleste lesere er sakslisten 
til møtet godt kjent, og referat er 
muligens tigjengelig når du leser 
dette. Likevel vil redaktøren gjengi 
noen enkeltsaker som var oppe på 
møtet.

Styret informerte om arbeidet som 
er gjort i forbindelse med omleg-
gingen og bruken av Ddb (danske 
brevdueforbund) sine resultatfiler. 
Det har lykkes NBF å få tilgang til 
filene i databasen. Ved tilgang til 
disse filene er det utviklet et nytt 
tilbud for å lese resultater. Styret 
har sammen med en av NBF sine 
medlemmer jobbet frem 
www.brevduen.no. 
Styret berømmer enkeltmedlem-
met Naveed Akhtar sin innsats og 
ferdigheter med programmet som 
er utviklet for NBF. Styret trengte 
tilbakemelding fra medlemmene 
for om dette var noe som NBF 
skulle jobbe videre med. Det ble 
full tilsluttning til at dette var 
ønskelig. 

Videre ble det bestemt at Norsk 
tidsskrift for brevduesport skulle 
endre sin utgivelsesplan. Det skal 
ikke lenger gis ut blad med resul-
tatnummer og ringlistenummer, ei 
heller eget slipprapportnummer. 
Dette var styrets innstilling og det 
ble ivrig vedtatt. Det er viktig å 
merke seg at brevduebladet frem-
deles skal komme ut til medlem-
mene og slipprapporter er jo flott 
lesing, selv om dette ikke blir en 
egen utgivelse.

I NM klasse 12 var det sneket seg 
inn en feil, og styret informerte 
om at due nr. 2 rykket opp til 1. 
plass. Denne er eiet av Kenneth 
Silkebekken.

Styret har tidligere initiert ar-
beid med NBF vedtekter. Styet og 
medlemmer var meget fornøyd 
med dette arbeidet og applauderte 
innsatsen til Arvid Myreng, Torleif 
Aasheim og Per Kristian Hansen.

Lederen ga uttryk for at det kunne 
gjøres/ burde gjøres noe med 
gruppestrukturen i NBF. Dette ble 
ikke kommentert ytterligere, men 
det ville bli jobbet frem forslag til 
representantskapsmøte i 2017.

Marianne Walente ble valgt som 
ny sekretær etter at Lars Cor-
neliussen var ferdig med sin peri-

ode. Lars fikk stående applaus for 
sin innsats i styret.

Det var en del prat og ulike oppfa-
tninger av hvordan betalingen for 
VM duene skulle foregå. Det var 
medlemmer som mente det skulle 
vært opprettet et fond for dette 
formål tidligere.

Godkjent revisormelding ble frem-
lagt på møtet.

Leder av Norges brevdueforbund 
Ragnar Lyssand ledet naturlig 
nok møtet.

Etter at middagen var unnagjort var det levende musikk og 
de sprekeste av medlemmene svingte seg godt på dansegulvet. 
lengst bort ser vi Herlofsen og kona i en Cha cha cha... :)

Avtroppende sekretær Lars Cor-
neliussen i konsentrasjon. Lars 
hadde kontroll på papirene og 
viste frem via prosjektor.

Nytt av året var at NBF arrangerte festen sammen med rase-
dueforeningen. Altså var raseduer og brevduer stilt ut i samme 
lokalet. Klart det blir mange duer av slikt...

Også festmiddagen ble arrangert felles. Det var vel synergieffek-
ten man var ute etter i sammarbeidet, om dette blir gjentatt blir 
vel tatt opp i de enkelte forbund.. Redaktøerns inntrykk var at 
ting skjedde i harmonisk sammarbeid, kanskje med unntak av 
at premieutdelingen til NBF foregikk i gangen/foajeen, noe som 
nok kunne skape noe støy for andre.
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Auksjonarius
Jarluf Lomeland

På bildene ser vi interesserte 
duefolk. 
Med 42 duer “under hammeren” er det viktig å vite 
hva man vil gå for. Det ble ivrig diskutert og budene 
satt relativt løst, selv om snittprisen pr. due gikk 
noe ned i forhold til fjoråret. Arrangøren var like-
vel fornøyd med auksjonen. Det er jo slik at eierne 
av duene og arrangør har en fordelingsnøkkel på 
omsetningen. 

Duene som ble 
auksjonert kom fra 
flere land. Auksjonen 
startet klokken 21:00 
på fredagen.

De som møtte i Stavanger 
sikret seg flere gode duer.
Blant annet kom duene 
fra Meldgaard/ Jeppesen, 
Familien Madsen, M&C 
Hansen. fra Norge stilte 
Herlof Herlofsen, Jan Inge 
Auestad, Gunliev Hadland, 
Atle Larm, Terje Hjelmaas, 
Ingvar Kluge og Kenneth 
Silkebekken med duer til 
auksjonen. 

Det var altså et svært godt og 
variert utvalg. Her var 
muligheter til å få 

duer 
etter 
kjente 
navn 
som 

Gerard Koopman og Marijke 
Vink, eller heller velge norske duer 
som har vist flotte flygeprestas-
joner her hjemme. Blant annet så 
tilbød auksjonen duer fra Jan Inge 

Auestad som hadde stamme: 
“Auestad mix”.

Hvorvidt det er Auestad 
mix, eller andre kjente stam-
mer som klarer seg best i 
“tøffe værharde Norge”, skal 
stå usagt. Men redaktørens 
inntrykk var at de norske 
duene fant en sunn posisjon 
på auksjonen. Bare fremtid           
en vil vise hvem som kjøpte 
de beste duene.

Auksjonarius 
medhjelper
Ingvar Kluge

Dommer: Jan Inge Våge
Skriver: Jan Inge Auestad

Dommer: Gunnar Hatlelid
Skriver: Trygve Tjessem

2A Eier: Knut Austreim 3A Eier: Gunleiv Hadland

2U Eier: Kenneth Silkebekken 3U Eier Tim Igelkjøn

Nedenfor er vinnerduene på utstillingen.
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4A Eier Knut Austreim

4U Eier: Knut Austreim

5A Eier: Kjartan Aase

5U Eier: Einar Sunde Harnes

6U Eier: Kenneth Silkebekken

6A Johannes Bø

Gunnar Hatlelid sier i 
et intervju:

Red: Er det mange gode duer i år?
G.H.: JA!
G.H.: Men, det skal det jo også være 
på en landsutstilling :)
Red: Hvordan er intrykket ditt i år?
G.H.: Vel, sam sagt er det bra, men 
likevel mener jeg å kunne se duer 
som er noe preget av kuldeperioden 
vi er i, eller i hver fall har bak oss. 
Duene er på en måte “litt satt”, men 
joda, flotte er de jo. Noen skiller seg 
jo også klart ut fra andre :).

Knut tok hjem 1. plass i klasse 2 A1, 2 og 3 plass i klasse 4 A, 1. 
plass i klasse 4 U, 2. plass i klasse 6 A og 2. plass i klasse 6U, til sam-
men 8 premier.

I tillegg vant Knut forening- slag konkurransen for 
unghanner og unghunner da han stilte hele laget til 
foreningen. 
Grand prix med duen i klasse 4 A.
Og til slutt tok han forbundets 
premie for beste hann 

og beste 
hunn sam-
menlagt.

Knut Austreim, ...er han mulig å slå?
Igjen viser Knut at han mestrer utstilling 
bedre enn noen andre. Han forsynte seg 

godt av premiebordet!

Knut Austreim med Grand Prix dua!
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vendte tilbake og 
ingen av de norske 
kom seg hjem fra 
det slippet. Fina-
len derimot ble en 
suksess med over 
80% hjemkomst fra 
hele 565km. Dette 
fristet derimot til 
gjentakelse og det 
som trigget under-

tegnede var at ved 
96 duer fra samme land så ble det 
satt opp nasjonale premier til de 3 
første.

I 2015 ble derfor 96 duer norske 
duer sendt nedover. Mange fra 
gruppe 14 og resten fra Bergen, Sta-
vanger og Jæren. De er svært flinke 
til å temme duene der nede og de 
fleste norske duene kom seg gjen-
nom den første fasen. Det som im-
idlertid gjorde årets konkurranse 
ekstremt krevende var varmen i 
sør Europa. Med 2 måneder rundt 
35 grader og mange dager over 40 
grader var det svært utfordrende 
å få trent og konkurrert duene og 
tapene var noe større enn forventet 
på treningene. 

Endring fra året før var at semifi-
nalen nå ble lagt i samme retning 
som de andre slippene og dermed 
sør for den Karpatiske fjellkjeden. 
Første slippet gikk bra, men det 
andre slippet fra 170km ble en stor 
katastrofe. Vi trodde lenge at det 
var varmen og motvinden sin skyld. 
I etterkant har vi fått vite at det 
som trolig var årsaken var rakettut-
skyting fra en amerikansk luftvern-
stasjon som drev med testskyting. 

duer

20/6 Frøya 600 km nr 1 av 35 duer

Hun  er nummer 2 i S due hun-
ner  Veslandet  2015  med 747 
poeng – 

Avstamning:
 11521  er avlet av Gjert Hole fra 
Bergen/Askøy .  Hun er en fan-
tastisk fin due og som resultatene 
viser  har hun  evnen til å ikke 
miste hode når rovfuglene besøker 
slippflokkene våre.

Faren (Eagle Star) er en liten 
sølvet hann etter 
en sønn  av Marcel 
Sangers berømte Eagle 
Eye  og mor til Eagle 
Star er en orginal Mar-
cel Sangersdue. Hun 
er datter av halvbror 
til Eagle Eye nemlig 
Flaming Red som var 
en meget god flyger 
med bl. a.  er nr 1 av 
mer enn 7000 duer.

Moren (Porseline) 
er  etter Porsegutt. Han 
er etter sønn av 6èr 
parret til Arne Pors-
mose parret med en 
helsøster til Nationalen 

til Kåre Christiansen og den er 
som kjent også etter en sønn av 
6èr parret til Porsmose så Porse-
gutt er altså innavlet på disse Ste-
ven van Breemenduene. Mor til 
Porseline kommer fra Gjert Holes 
Kristine/van Camp linje krysset 
med en tysk tilflyger som har av-
let meget godt med alle hannene 
hun var i par med. Tyskeren er av 
Grondelears/Janssen avstamning. 

 

Gunleiv Hadland GR 8 Jæren .

Vi er noen nordmenn 
som har deltatt et par 
år og gjort en del 
erfaringer med denne 
konkurransen.

I 2013 sendt vi nedover 4 team, 
hadde noen gode plasseringer 
underveis bl.a en 2.plass på 270km 
på Arctic Loft og 36.plass på 
Martin Sævareid som også had-
de 53.beste essdue sammenlagt i 
2014.                

Undertegnede samme med Florin i 
Kassel 2014 med premie for 2 plas-
sen på 240km.

I 2014 så egentlig alt veldig bra ut 
helt til semifinalen på 505km som 
ble et katastrofeslipp. Litt merke-
lig, men slippet avvek ca 20 grader 
mot nord kontra de andre slippene 
og med motvind ble dette et knall-
hardt slipp der kun 25% av ungene 

nesten ikke til å tro, og gleden var 
stor.  

At hun klarte dette, med ett 400 
km slipp i kroppen,  bare 2 dager 
før innsetting, er helt utrolig. Hun 
var så trett og utfløyet at hun ikke 
orket verken mat eller hannen som 
stod og lokket i kassen . (bilde er 
tatt rett etter ankomst)

Det viste seg at det var den  eneste 
due som kom i flyvetiden, og det 
reddet gruppemesterskapet til 
Sandnes .

Senere er det kommet en due til 
Kluge og en  til Rolf Egil Sunde 
Stavanger .

11521 har premie-km og gode 
plasseringer på alle slippene hun 
har hvert sendt på.

2014: 

Ervika  1 400 km nr 21 av 
90   (var kun på ett slipp 2014)

2015:  

25/5 Hellesøy 200 km  nr 25 av 
264

8/6 Florø  300 km nr 18 av 186

16/6 Ervika 400 km nr 9 av 56 

Frøya hua 

gruppe 8
Etter mange år uten langslipp 
ville Gruppe 8 i år ha 600 km 
på Slipp-planen. Siden gruppe 
5 og 6 flyr 400 km fra  Frøya 
(en øygruppe utenfor Trond-
heim), besluttet vi i gruppe  8  å 
være med på dette. Denne flyruta 
til Stavanger/Jæren - området  er 
vel noe av det mest krevende en 
dueflokk kan oppleve , da det stort 
sett er fjellområder  med høyder 
over havet opp mot 1800 meter, 
samt  utallige Rovfugl par hek-
kende på ruten .

Den 20/6 skulle det 
skje, og forventnin-
gene var store da vi 
sendte duene av gårde 
til Frøya 1 og Frøya 
2. Duene ble satt inn 
torsdag morgen, og 
lørdag formiddag ble 
de sluppet. Det var 
tåke fra morgenen av 
så de ble ikke sluppet 
før 08.45. Det viste seg 
også  at været ikke var 
det beste over fjellene, 
så  det ville bli ett 
hardt slipp.

Siden innsettingen 
kom tidligere enn for-
ventet hadde alle mine 
duer vært på Ervika 400 km på 
tirsdagen, og innsetting allerede 
torsdag til 600 km ville heller ikke 
gjøre det lettere.  

Lørdagen og søndagen gikk, og 
ingen duer ble rapportert verken 
i  Stavanger eller Jæren for øvrig. 
Dette så ikke lyst ut, og jeg var 
i ferd med å gi opp håpet. Men 
mandags morgen klokken  07.05,  
ca. 40 minutter før flyvetiden 
giikk ut, fikk jeg sms  fra Taurus 
anlegget mitt om at due  13-11521 
fra Frøya var ankommet. Dette var 

Corabia FCI One Loft 
Race (OLR)
Europas tøffeste OLR 
med norsk suksess!

Det finnes i dag en rekke OLR vi 
nordmenn kan delta på og en av 
de tøffeste konkurransene befinner 
seg i Corabia i Romania. Rumensk 
brevduesport er i vinden med sta-
dig flere medlemmer og det finnes 
flere OLR.
Midt i landet i en liten by som 
heter Corabia finnes en ektremt 
entusiastisk brevduemann som 
heter Cristinea Florin. I tillegg til å 
fly med egne duer med passion for 
de ekstremt lange slippene. I 2012 
startet han sitt eget ekstreme OLR 
nettopp med tanke på å skille seg 
ut og være litt ekstrem. Opplegget 
er profesjonelt og det er et dyktig 
team som jobber på slaget. Selv om 
websiden deres er litt treg og «old 
fashion» så fungerer den og infor-
masjonen er meget god. Alle slipp 
filmes og resultater er online så vi 
føler vi får mye igjen for å delta her. 
Premier og publisitet til de 3 første 
i hver konkurranse er også positivt.
I Corabia trenes duene raskt opp 
til 90km for deretter å konkurrere 
på 115-180-280-370-525 (semi + 
FCI finale) og 565km i finalen. Til 
sammen konkurrerer duene over 
2000km på noen få uker i august, 
ekstremsport med andre ord.

Dette OLR kan ikke 
skilte med de høyeste 
premiene, men så er det 
trolig det rimeligste OLR en kan 
delta på. 50€ pr due eller et team på 
6 duer for 250€ er billig og gjør det 
mulig å få testet ut flere duer i en 
knallhard konkurranse. Allikevel er 
det respektable 10.000€ i førstepre-
mie og flotte premier på de neste 
plassene også.

Flyveplan 
Corabia 
2015
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En skal høre mye rart, men det var 
enorme tap i hele denne delen av 
Romania denne dagen så trolig var 
det nok noe i det.

Etter denne katastrofen ble de 
nødt til å legge om på program-
met. Duer kom hjem opptil en uke 
etter katastrofeslippet og de fikk da 
et par uker pause før neste slipp på 
280km der Martin Sævareid fikk 
en flott 5.plass med due NOR-032-
5 som er en krysning mellom Van 
Riel (Natural) x sønnen til «Esset» 
til Reidar Haugland.

De besluttet å kutte ut det lengste 
slippet og kjøre finale på 525km og 
semifinale på 370km noe som også 
ble FCI finalen (FCI Pigeon Grand 
Prix, se www.pigeons-grandprix.
com). 

Semifinalen ble en stor norsk 
suksess med 2.plass på Sveinar 
Kringlebotten med en due fra Kurt 
Helgesen/Arctic Loft. Duen NOR-
032-145 er en ren Drapa due. 
Videre fulgte Martin Sævareid opp 
med en fin 30.plass med samme 
due som ble nr 5 på forrige slipp 
og med Emanuel Chifor like bak 
der igjen så det ble en skikkelig bra 
Norsk dag! 

Corabia historien er skrevet av

Kurt Helgesen 
gruppe 14

(I neste nummer kan du følge flere 
historier fra Corobia. Vi gleder 
oss.)

Vi har hatt en god sesong her 
borte, men vanskelige slipp fra 
300 og 400 km.

Konkurransen har vært større 
enn noen gang, men nå på slut-
ten med 300 og 400 km helgen 
så rykket Kenneth Silkebekken 
fra alle andre, han vinner alle 
mesterskap 

og ess-due konkurranser.

Han vinner for 3 året på rad.
Det som også er klart er at han 
kommer til å plassere seg meget 
høyt eller på topp på flere av NBF s 
mesterskaper.

Vi hadde kake og kaffe på avslag i 
går.

Fra venstre, Bjarte Alvær, Arne Ingvaldsen, Freddy Andreasen, 
Erik Gustavsen, mesteren selv Kenneth Silkebekken, Asbjørn 
Fortun, Bø, Olsen, Haldorsen, Tim og Jan Holsen.

Da er sesongen over her i Bergen.

Se nøye på disse 
bildene!

Her ser du Norgesmester i brev-
duesporten. 
Redaktøren tok en prat med Ken-
neth i Stavanger og det første som 
slår meg er en “slagpasser” som 
brenner for sporten. Jeg spør Ken-
neth om han kan ta ut en due han 
liker godt! Han henter da favorit-
ten, men det er helst måten han 
gjør det på som begeistrer meg..., 
han tar den ut på forsiktig vis, 
med respekt! Han holder den i et 
overbevisende grep, kanskje som 
en fagmann som jobber med faget 
sitt. Etter 2 minutters prat med 
Kenneth skjønner jeg at han ofrer 
mye for duene, han er en VIRKE-
LIG MESTER.

I fjor hadde tidsskriftet en lengre 
artikkel om Kenneth og jeg øn-
ket ikke å gjenta ting. Da jeg traff 
Kenneth i Stavanger nå i januar så 
tenkte jeg mer på å stille “de rette” 

spørsmålene! 
Så, hva spør man en norgesmester 
om?
Jeg er selvfølgelig interessert i 
resepten. Hvordan gjør du dette 
Kenneth? Hva er det viktigste å 
tenke på/ gjøre?
Kenneth: Det er ikke lett å si at det er 

en resept.  Slik mange vet, er det 
snakk om nok lys, tørt slag, og “...
så må det fungere i slaget”. Når 
disse tingene er på kan man vel si 
at treningen er det viktigste. 

RED: OK, men hvordan skal vi trene 
best mulig da? Er det noe spesielt 
å trekke frem selv til dem som kan 
en del om duer?

Det er mange som kan duer, men 

jeg har lyst til å trekke frem syn på 
trening kombinert med rovdyrpla-
gen vi opplever.

Red: Interessant!

Kenneth: “En duemann som er redd 
for å trene er farligere for duene 
enn hauken selv”!

Er ikke duene trent har de ingen 
sjanse mot rovfuglene.
Red: Men, hvordan skal man få trent 
om det stadig er rovdyrplage rundt 
slaget?

Kenneth: Jeg sier ikke at det er lett, 
men, vi må jobbe med metod-
er. I gruppen vår har 4 slag gått 
sammen med treningsslipp. Disse 
slagene ligger på linje. Vi slipper 
duene sammen og duene oppnår 
høye hastigheter og kan stupe 
ned i slagene sine ved hjemkomst, 
samtidig som resten av gjengen 
har høy fart videre.

Til Høyre ser vi Sigurd 
Torgilstveit 

Han er medlem i gruppe 6. Han klarte 
bragden å bli ungduemester i Bergen.
Gratulerer med det :)

Sigurd drev med brevduer tidligere 
og tok sporten opp igjen for et års tid 
siden. Sterk prestasjon!

Norgestermester
2015

K e n n e t h 
Silkebekken
Vinner NM med  958 poeng av 1000 mulige.
Det har aldri skjedd før!
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Trener du nok, så er duene i en 
“drive”. De splitter seg ved et an-
grep og samler seg etter “attack” 
sier Kenneth ivrig.
Jeg må nok og legge til at jeg er 
rimelig heldig med det at jeg ikke 
har for mye rovfugl rundt slaget.

Jeg kan trene opp til 25 ganger 
i løpet av 30 dager sier Kenneth 
videre. Noen ganger 2 slipp på 
samme dagen. Slipper også fra 
samme sted mange ganger. La 
duene “gå seg til litt” før du går på 
lengre slipp.

Red: Hvorfor forteller du meg dette? 
Er ikke dette hemmeligheter for 
deg?

Kenneth: Nei Nei, slett ikke, vi må 
hjelpe hverandre. 

Red: Videre spør jeg Kenneth, hvor 
mange duer må man ha i slaget for 
å kunne hevde seg blant topp 5 i 
Norge?

Kenneth: Kenneth ler nå, og sier at det 
er et umulig spørsmål å svare på :)
...Vel, Skal jeg likevel forsøke å 
svare, så vil jeg nok si 20 - 25 duer.

Red:
Hva betyr det å vinne 
NM for deg Kenneth?

Kenneth tenker seg godt om... Han 
strever litt med å fortelle, men så 
kommer det:

Flygingen er det viktigste, det å 
kose seg med duene. Kjenne hver 
enkelt due... Når jeg står ved slaget 
og venter duene hjem fra slipp. 
Såååå, jeg hører det suse, men ser 
ingen duer. Jo, der er den, i fritt 
stup på vei mot sputnikken.

Kenneth forteller levende og siden 

jeg selv har duer forstår jeg gleden 
han beskriver.

Likevel sier han at NM gull er jo 
nærmest uvirkelig. Det viser jo at 
jeg kan duer. Det er jo noe stort og 
uvirkelig over det. Helt klart!

Han forteller meg videre at flyge-
duene går sammen i naturlige par, 
dvs at han ikke setter dem sam-
men, men at de finner hverandre. 
Det funker bra!
I avlslaget er jeg mer bestemt på 
hva jeg setter sammen forklarer 
kenneth.

Red: Duer som finner sammen på 
naturlig vis uten innblanding fra 
oss mennesker? Vel, hvis Kenneth 
sier det funker,... ja, så gjør det vel 
det. Det har han nemlig bevist!

Red: 
Hvilken due er din 
beste “ever”?

Kenneth: Sølvet!

Dette er en utrolig due. Min beste 
flyger noensinne. 12528 -13

Årets hann NBF vestland 2015.
Årets sprinter NBF 2015
2 ganger gruppevinner 2015
Nr. 5 årets hann vestland 2014
Nr. 5 årets sprinter 2014
2 ganger 2. plass i gruppe 6 i 2014
3. plass i sportsklasse hanner 
(eliteklassen) 2016
5. plass lokalutstilling 2016.

Norsk tidsskrift for brevduesport 
ønsker Kenneth lykke til videre 
med brevduesporten.

Takk for intervju med gode og 
interessante råd og betraktninger.

REFERAT FRA NBFs 
DOMMERKLUBB 
ÅRSMØTE  OG DOM-
MERSAMLING 2015

Lørdag 21.11.2015, Haugesund
Tilstede: Jan Inge Våge, Gunnar 
Hatlelid, Lars Corneliussen og 
Tom Corneliussen.
Tilhørere: Knut Austreim og 
Georg Velde (Haugesunds BK)
Lars Corneliussen stilte som rep-
resentant på vegne av NBFs styre.

Åpning ved formann Jan Inge 
Våge
Formannen ønsket velkommen 
til dommersamling i Haugesund, 
både til dommere og tilhørere.
Årsberetning ved sekretær Tom 
Corneliussen. Sekretær hadde i 
forkant av møtet sendt ut årsbe-
retning, og denne ble gjennom-
gått. Årsberetning godkjent.

Økonomisk orientering ved kass-
erer Gunnar Hatlelid
Kasserer redegjorde for en 
forbedring av den økonomiske 
situasjonen i dommerklubben.

Sekretær henvender seg til NBF 
for utbetaling av utestående 
fordring (tilskudd 2015). I følge 
tidligere års regnskap skal dom-
merklubben ha en beholdning 
på 3 stykk av dommerklubbens 
medlemsnåler samt stanseverktøy 
til disse, men kasserer hadde per i 

dag ikke overtatt disse fra tid-
ligere kasserer Helge A. Fjelltun. 
Sekretær kontakter Fjelltun om 
dette. Det ble vedtatt å oppheve 
kontingent til dommerklubben 

(kontingent: 50,- kroner per 
dommer) fra og med 2015. 

Satser for utstillingsgebyr ble ved-
tatt videreført som i 2014: 1000,- 
per dommer + 15,- kroner per 
bedømte due. Dommerklubben 
dekker dommerens utgifter til re-
ise til lokale utstillinger, samt re-
ise, opphold og kost i forbindelse 
med landsutstilling. 

Dommerklubben dekker utgifter 
til dommerkort og forsendelse 
av dette. Per i dag sitter dom-
merklubben på en beholdning av 
dommerkort trykket i 2013.

Planer for kommende år
Lokale utstillinger: Det hadde 
allerede kommet signaler fra 
enkelte grupper om avholdelse av 
lokale utstillinger. De fire dom-

merne fordelte disse utstillingene 
seg i mellom:

o Lørdag 9. Januar, Hauge-
sund (Dommer: Gunnar Hat-
lelid)
o Søndag 10. Januar, Oslo 
(Dommer: Jan Inge Våge)
o Lørdag 16. Januar, Bergen 

(Dommere: Tom Corneliussen og 
Lars Corneliussen)
o Eventuelle øvrige lokale 
utstillinger må meldes snarest til 
dommerklubbens sekretær.
• Landsutstillingen: Alle 
fire dommere planlegger bedøm-
melse ved landsutstillingen i Sta-
vanger (22. Januar – 24. Januar).

Kurs og dommerprøve. Det 
avholdes kurs for alle interesserte, 
samt dommerprøve for aktuelle 
kandidater, i Haugesund lørd-
ag 5. mars og søndag 6. mars. 
Påmelding til kurset blir satt til 
den 5. februar. Kurset er gratis og 
avholdes på Haugesund BFs klub-
bhus. Reise og opphold bekostes 
av kursdeltagerne. Kandidater 
som kan gå opp til dommerprøve 
subsidieres av dommerklubben. 
Hotell bestilles av Jan Inge Våge 
etter påmelding. Dommerkurset 
annonseres på NBFs intenettside 

og i tidsskriftet.

Fortsetter siste side...
Fortsettelse fra side 15

Dommerseminar 2015

Vi ser at dommerklubben 
er høyst oppegående. I 
referatet fra Lars ser vi 
at økonomien er bedret 

for dommerklubben, 
likeså ser vi at det leg-

ges opp til lokale utstill-
inger  og dommerkurs.

red.
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Kurt Helgesen er 
ivrig på duefront-
en. her skal vi følge 
hans tanker om “One 
loft race” OLR.

KURT HELGESEN

One Loft Race (OLR), et 
kjærkomment tilskudd til sporten 
vår
Det blir stadig mer populært med 
One Loft Race og tilbudet blir 
større og større.

Jeg har kun deltatt i 2 år nå, men 
til gjengjeld har jeg deltatt en hel 
del:
Femhøje (2014), Dapirace (2014 
+ 2015), Corabia (2014 + 2015), 
Golden Race Algarve (2014), 
Black Sea (2014), Arad (2015) og 
Derby Arona Tenerife (2015).

Som ellers i sporten vår er det en 
del skuffelser og heldigvis noen 
oppturer som gjør at en får mer 
lyst og motivasjon og ser nye 

muligheter. Ønsker å dele mine 
tanker og erfaringer med OLR så 
langt.

Vi har OLR fra de virkelig store 
og kostbare som Sun City Million 
Dollar Race med rundt 5000 duer 
til de små som f.eks Team Fem-
høye med 2-300 duer. Utvalget 
er stort, men en ting har de felles 
og det er at det er svært krevende 
for arrangøren og tapene er som 
regel veldig store, enten samlet 
sett eller i form av et «crash» 
slipp eller to.
Det som trigger meg med One 
Loft Race konkurranseformen er 
følgende:
• Få testet ut egne duer mot 
andre topp europeiske dueslag. 
Her stiller alle med samme ut-
gangspunkt for de flys fra samme 
slag og får det samme stell og op-
pkjøring til konkurransene. Her 
følger ikke dueslag eller dueman-
nen med sine spesialsystemer og 
det ser vi tydelig på resultatlis-
tene.
• Finne potensielle avlsdu-
er i egne duer som oppnår gode 
resultater. Om man ser nøye etter 
er det ofte vinnere som skaper 
vinnere og om man studerer 
stamtavler til de beste duene er 
det svært ofte duer der som har 
prestert på OLR før.
• Premiene, det er som et 
slags lotteri og premiene er stort 
sett veldig bra.
• I vår klubb samles vi og 

Returadresse:
Norsk tidsskrift for 

brevduesport
V/ Tom Corneliussen

Skogvollveien 29
0580 Oslo

Etter endt årsmøte i dom-
merklubben ble det avholdt et 
dommerseminar der alle fire 
dommere bedømte duer, som var 
skaffet til veie av Jan Inge Våge og 
Knut Austreim. 

I pausen ble det servert rund-
stykker, mineralvann og kaffe.  
Etter endt dag, ble det pizza og 
hygge på en italiensk restaurant i 
Haugesund sentrum.

For NBF dommerklubb, Sekretær 
Tom Corneliussen

følger konkurransene online. Det 
har gitt et nytt tilskudd til det so-
siale rundt sporten da vi stort sett 
sitter på hver vårt slag og ventet 
på at duer skal komme hjem.
• Mulighet til å oppnå 
annerkjennelse dersom en skulle 
klare å skape gjentakende suk-
sess. 
• Enda mer å diskutere på 
tvers av grupper og land. Vi er en 
svært liten gruppe og det å delta 
på OLR bidrar i hvert fall på min 
motivasjon.

Kurt Helgesen

I neste nummer følger Kurt opp 
med  flere tips og erfaringer til 

glede for oss lesere. 


	_GoBack

	Button 12: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off

	Button 10: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off



