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Masse spennende å lese i slipp-rapporter.

Corabia “one loft race”! Her er 
fortsettelse...

En fantastisk brevduetur til England
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Hva er det med 
sporten vår som vi 
liker så godt?

Håper og vet at mange av dere har 
startet opp sesongen og dermed har 
mange dueunger i redene. Ja, noen 
har allerede ungene flygedyktige.
Andre igjen står akkurat i disse dager 
klare til å sette brevduene sammen. 
Og jobben står for døren.
Heldigvis ikke en belastende jobb, 
men en lystbetont jobb som gir over-
skudd og glede i hverdagen.

Å drive med brevduer er en hobby 
som generer livslyst, det er å håpe at 
flere får øynene opp for sporten vår. 
Mange aviser og medier har i den 
siste tiden vært opptatt av at barn har 
godt av kontakt med dyr. Det er da 
ofte snakk om kaniner og katter. Det 
er de færreste hjem som har tenkt på 
brevduehold.

Det er mange faktorer som taler for å 
holde på med brevduer, og det er kan-
skje greit å tenke over noen av disse. 
Nå på våren ser vi små egg som 
klekker, klekker til små levende 
skapninger. De ligger der gule og små, 

men vokser forbausende fort, etter 
bare timer, og etter et par tre dager, 
undrer man hvordan de fikk plass i 
egget.

Videre er det kappflygingen. Den er 
viktig. Brevduen finner veien hjem 
til tross for at landskapet ofte er 
fremmed. Kanskje er duen sluppet fra 
et annet land, og det for første gang. 
Brevduen tenker bare på en ting, hjem 
til deg!

Fortsettelse side 11
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Leder i NBF
Ragnar Lyssand

Det er blitt slutten av febru-
ar og representant-
skapsmøte i 
Stavanger er gått 
over i historien. 
Vil takke Gr. 8 med 
et flott gjennomført 
arrangement og alle 
som fant veien til 
Sola hadde en flott 
helg. 

Gr. 1 har sagt seg villig til å overta 
stafettpinnen og de melder at arbeidet med neste 
års møte på østlandet allerede er igangsatt.

På møte i Stavanger ble Marianne Walente valgt 
som ny sekretær i NBF. Vi ønsker henne velkom-
men og er sikker på at Marianne sin erfaring vil 
ha en positiv effekt på styre. Samtidig vil jeg takke 
Lars Corneliussen som avtroppende sekretær for 
den jobb han har gjort for NBF i de 2 årene han 
har deltatt i styre. NBF har fortsatt en del tilpas-
ninger som må gjøres ifb med at vår organisasjon 
skal fungere optimalt i vår digitaliserte samfunn. 
Derfor er det nå svært positivt at vi har samme 
person som betjener «jobben» som sekretær i NBF 
sitt styre og «jobben» som webredaktør. 
NBF har også i 2016 vedtatt å innføre «NBF re-
sultatservice». Dette er et dataprogram som en 
finner på adressen www.brevduen.no. Program-
met er utviklet av Naveed Akthar i Gr. 1 og NBF 
har store forventninger til at dette programmet 
skal spare oss for mye arbeid kommende sesong. 
Herfra skal vi hente ut grupperesultat samt kunne 
følge med underveis hva gjelder stilling i de ulike 
NM konkurranser. Jeg mener personlig at NBF 
har kommet et langt steg videre med innføring av 
Naveed sitt nyutviklede program. Dette blir spen-
nende å følge når sesongen starter i mai.

Ute i foreningene skal det også i disse dager gjøres 
et viktig arbeid. Nye KAR-filer skal legges inn på 

klubbens datamaskin og duebestanden skal kor-
rigeres for det enkelte medlem. Videre skal duer 
vaksineres og overføres terminal. Dette er grun-
narbeid som må gjøres hvert år. Vil oppfordre alle 
foreninger til «å lære opp» flere medlemmer ifb 
med denne jobben. Erfaring har vist at vi blir svært 
sårbare når bare noen få av oss besitter denne 

kunnskap. I alle fall lykke til med 
jobben.

Mange av oss har allerede startet 
årets avlssesong. Tiden som ligger 
foran oss gir «due mannen/ kvin-
nen» mange gleder. Det brukes 
mye tid parsammensetning, følge 
med egg og unger samt forberede 
duene til sesongstart. Den som 
legger ned tid hos duene i disse 
viktige vårmånedene vil også høste 
resultater senere i sesongen. Bruk 

tiden frem til sesongstart godt og bli «kompis» 
med dine duer. 
Lykke til alle sammen, og måtte den beste vinne i 
år også ….

Mvh
Ragnar 

Husk at NBF selger utstyr til brevduespor-
ten. Ta kontakt med en i styret for kjøp (se 
side 2)

El-ringer og taurisanlegg



Norsk tidsskrift for Brevduesport – årgang 103 – nummer 2 – 2016 Side 4

Første helgen i 
November satt en 
gruppe på 12 per-
soner av sted fra 
Flesland for en lang-
weekend i England. 

Turen hadde vært planlagt sid-
en vårparten, og tilslutt var det 
spikret sammen et solid program 
som inneholdt flere av de mest 
prominente slaganleggene på den 
Engelske Halvøyen. I Gatwick 
kom Tom Corneliussen med fru 
til, samt Rolf Aspen og Paul Seldal 
med sin fru. Danmark var også 
representert ved Paul Mc. Burnie. 
Den lokale vert, Paul Stacy, møtte 
oss på Gatwick og hadde leid en 
minibuss som gruppen disponerte 
hele helgen. Paul Stacys bedre 
halvdel kjørte privatbil og tok med 
seg noen av fruene på shopping og 
mer kulturelt program på 
ankomstdagen. 

Etter noen drøye timer i sakte 
fart i Londons rushtrafikk kom vi 
endelig frem til det første slaget 
på programmet. Dette var det 
renommerte Formula1Lofts som 
er lokalisert i utkanten av Lincoln-
shire. Formula1Lofts er et slag-
felleskap som har gjort det veldig 
god med sine Dr. Frans Zwols 
duer de senere år. Franz Zwols er 
kort og mellomdistanse duer fra 
Nederland. Duene er basert på det 
berømte BOY og Queen paret som 
Eierkamp hadde for en del år til-
bake. Formula1 selger også en god 
del duer over hele verden, og 

de som kjøper duer fra dem flyger 
også veldig bra med dem.

Zwols duene er «det 
nye store» i England, 
og de vinner mange 
slipp på kort- og mel-
lomdistanse. Til de 
lengre distansene 
benyttet de duer fra 
Rutz & Son i Tysk-
land.
Hos Formula1lofts besøkte vi to 
slag på ulike lokaliteter. Vi fikk 
håndtere både toppflyvere og top-
pavlerne.  Duene så i det hele tatt 
veldig bra ut!
Etter slagbesøket tok vi en mat-
bit og noen forfriskninger på en 
lokal pub før vi etter en lang dag 
kom frem til Lincolnshire og fikk 

innlosjert oss 
på hotellet. 

Neste morgen 
var det tidlig 
opp, og allerede 
klokken 0830 
hentet Paul 
Stacy oss med 
minibussen. Et-
ter noen oblig-
atoriske skarpe 
styrkedråper 
utenfor bussen, 
satte vi kursen 

mot Foxwood 
Loft.
Foxwood Loft 
er et avslag med 

imponerende duer basert på Luc 
Geerinkcx og LM Bartsoen duer. 
Dette er duer for kort- og opptil 
mellom- og langdistanse flyg-
ninger (endags flygninger). 
Eier av slaget, Jason Hodgsen 
lovet sin far, før han døde for ca 
8 år siden, at han ville ta interesse 
i duehobbyen hans far drev med. 
Brevduer var på dette tidspunktet 
en hobby Jason kunne lite om. 
Han var mest opptatt av motorsyk-
kelsport. Etter farens død reiste 
Jason til Belgia og kjøpte duer 
direkte fra de absolutte toppduene 
til Luc Geerinkcx og ML Batsoen. 
I avlsrommene han har på det 
ombygde fabrikkanlegget går det 
mange direkte avkom fra Sylves-
tre, Gladiator, Witekop Sylvestre, 
og Blaue Ijzeren. Fra ML Bart-
soen har de direkte avkom etter 
Chippolini.   Jason er kjent som er 
meget dyktig par-sammensetter og 
er anerkjent for å produsere gode 

Vi drar til England !

Rune Johannesen kjenner på en av de beste duene 
fra Formula 1 Loft, en due som har vunnet mange 
priser over flere år, og bare den første av mange 
nasjonalvinnere vi fikk håndtere i løpet av turen.
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duer. Dette bar merittlisten til 
avlsduene preg av, det var flere av 
dem som var far eller mor til mer 
enn 20 førstepremier i UK. 

Vi hadde full omvisning på det 
store anlegget, og alle var enige om 
at duene holdt høy kvalitet. Jason 
var en «hardcore» businessmann, 
og det ble lange og gode forhan-
dlinger mellom ham og de norske 
kjøperne. Totalt ble det kjøpt ca 10 
duer fra dette slaget denne dagen. 
De lokale fra Lincolnshire kjøpte 
også 2 duer, noe som vi anså som 
et godt tegn.

En drøy times kjøring unna lå 
Myrtle Loft, som er eid av far og 
sønn – Mark og Dick Evans. Dette 
slaget går for å være et av de beste 
avslaget i England. De har 36 avl-
spar, samt er eksperimentsavlsslag 
hvor de nyinnkjøpte duene må 
bevise at de er verdig for senere å 
slippe inn på hovedavslaget. Tid-
ligere var dette slaget et av Eng-
lands beste kort og mellom dis-
tanse flygeslag. Myrtle Loft deltar 
ikke i konkurranser selv for tiden.  
De har samarbeidsslag i England, 
Skottland og i Florida (USA), hvor 

de sender duer for å teste ut nye 
paringer. Disse samarbeidsslagene 
vinner det meste de deltar i av 
slipp og ess-due konkurranser. 
Vi ble godt mottatt ved Evans resi-

dens. Vi ble invitert 
inn i huset til Mark 
og hans fru, og over 
en kaffekopp fikk vi 
en innføring i due-
materiale, avl- og 
flyge metoder.  Han 
fortalte oss at han 
har vunnet nærmest 
alt som vinnes kan. 
Den store gleden 
finner han nå i avle 
vinnere for andre. 
Når han fløy aktivt 
var han kjent for å 
trene duene svært 
hardt, gjerne 4 
treninger i uken og 
slipp lørdag. 

Grunnlaget for suksessen ble skapt 
gjennom innkjøp av 52 direkte 
gabyduer i 1995-1998, hvorav 
blant annet 9 direkte avkom etter 
Witenbuik.  Etter flere runder 
sortering satt de igjen med ca 
22 direkte gabyduer som, basert 
på avkommenes resultater, ble 
vurdert til å være de beste. 
Den mest kjente duen på slaget 
er Shadow som er far og bestefar 
til 14 national vinnere, og en utall 
landsdels og seksjonsvinnere. 
Shadows etterkommere har også 
gjort det godt i one loft race som 
blant annet Million dollar Race 
i Sør Afrika hvor de har vunnet 
2. og 3. plass. Vi fikk med oss et 
A-4 hefte med 14 (!) tettskrevne 
sider på topplassering vunnet etter 
avkom av Shadow.

Etter at kaffen var vel fortært ble 
vi invitert inn i avlslaget 
og fikk holde en del av 
de berømte avlsduene til 
Evans;
Selveste SHADOW (født 
i 1998!), samt en sønn av 
SHADOW!
THE CRUISE MISSILE  
(1. Og 2. regional mellom-
distanse due, oppnådd to 
påfølgende år)
THE NATIONAL (Nation-
alvinner og superavler)
PRE-OLYMPIC (super-
flyger og har avlet nasjon-
alvinnere i tre generasjon-
er)
LORD OF THE RINGS 
(superflyger og superavler)
MD EVANS har bundet seg 
opp til Pipa på 5 av top-
pavlsparrene, men selger 
en del duer fra de øvrige 
parene på bestilling. Når vi 
var på besøk var allerede 
alle unger som kom for salg 
i 2016 booket.

Et imponerende avlslag fylt av legendariske 
duer. Foxwood Loft har kombinert forretning 
med kvalitetsduer som lever under de beste 
forhold.

Mark Evans med “Shadow”. Litt mor-
somt at vi ikke fikk se hunnen som har 
produsert noen av Englands beste duer 
sammen med “Shadow”. Mark  fortalte 
at den føles så dårlig i hånden at hvis 
man kjenner på den er han redd det vil 
gi et dårlig inntrykk, derfor er det alltid 
“Shadow” som blir presentert fra super-
paret. 
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Klokken 19 var det fellesmiddag 
i pent antrekk, med den lokale 
dueklubben i Lincolnshire. Det 
var godt oppmøte og vi ble spredt 
omkring på bordene med våre En-
gelske duevenner. Vi fikk servert 
Yorkshirepudding og praten gikk 
løst rundt bordene. 

Under middagen holdt Stein 
Thorsen en presentasjon om norsk 
brevduesport, og fikk spesielt 
god respons når han forklarte om 
problemene med falk i Norge. Paul 
Stacy hadde også et godt innlegg 
som komplementerte kvelden på 
en fin måte. 

Søndag morgen var det igjen 
(altfor) tidlig oppmøte utenfor 
hotellet, men etter noen skarpe 
forfriskninger var formen igjen 
stigende hos de fleste turdeltak-
erne.  Først gikk turen innom den 
lokale klubbkassereren. Dette var 

et typisk engelsk slaganlegg. Slaget 
var plassert i hagen og hadde 
vært bygd på i flere omganger. 
Det var god stemning, og et par 
duer byttet eiere også under dette 
slagbesøket.  Deretter bar ferden 
videre til dagens høydepunkt – 
Frank & George Bistrow.

Kompaniskapet av far og sønn er 
det mestvinnende slaget i regionen 
på Nordover ruten. Han hadde 
stort sett vunnet det meste - og 
gjerne flere ganger! Blant annet 1. 
og 2. nasjonalt fra Shetland med 
8 minutter mellom duene!  Du-
ene var basert på Meurice Casert 
og Ceulemann duer, i tillegg til 
en rekke prestasjonsduer kjøpt 
rundt omkring i UK og i Belgia. 
Slaganlegget var imponerende, 
i to etasjer med L form. Bistrow 
fløy enkehann- og enkehunnsys-
tem, og hadde utviklet en egen 
snedig metode for å flyge med 
enkehunner som var meget smart 
og velrespektert i regionen. Slaget 
bestod av ca 500 duer, og vi fikk 
full omvisning i alle avdelinger 
og kunne håndtere de duene vi 
ønsket. Det var i det hele tatt svært 
høy kvalitet på duene. Far og sønn 
konkurrerte i flere klubber og re-
gionforbund og fløy hele spekteret 
av slipp. 

I løpet av en slipphelg kunne de 
delta på opptil 6 slipp. 
De ble også solgt noen 
duer her til de norske 
besøkende.  Frank 
& George var veldig 
gjestfrie og vi hadde 
en svært hyggelig dag 
på besøk hos dem.  
Kvelden før hadde 
de kjørt flere timer 
for å delta på middag 
sammen med oss i 
Lincolnshire.

Etter en natt på 
fasjonable Hilton hotell i Lon-
don bar det av sted for det siste 
slagbesøket på turen – Mark 
Gilbert - en verdensstorhet innen 
brevduesporten. Slaget lå en liten 
time utenfor London sentrum 
med tog. Mark Gilbert fløy tidlig-
ere kort- og mellomdistanse over 

den Engelske kanal. Stammen var 
basert på blant annet Koopman 
og Gaby duer. Han vant på den 
tiden mange slipp og var svært 
kjent innen Engelsk brevduer-
sport. De senere årene har han 
beveget seg over til langdistanse og 
med deltakelse i de internasjonale 
slippene. Og har, utfra drømmen 
om seier i Barcelona Internasjon-
alt, investert betydelige beløper i 
utvalgte duer som han mener kan 
gjøre jobben. 

Dette var et flott slaganlegg i et 
av dyrere strøkene.  Vi ble møtt 
av en hyggelig eldre kar som var 
slagpasser hos sin sønn Mark 
Gilbert. Litt etter kom en høy kar 
gående mot oss med støvmaske på 
pannen. Det var Mark Gilbert, og 
med i korgen sin hadde han duer 
for millioner av kroner. Ute i det 
fri, med skjelvende hender, fikk vi 

holde og berømtheter av duer som 
vi var livredde for å miste ut av 
grepet.
Kanibal Barcelona (4 int. Barcelo-
na) og Starlight 2 int. tarbes (begge 
duer kjøpt fra Etienne Marleans 
for et ukjent høyt pengebeløp)

Kanskje det mest imponerende slaganlegget 
på hele turen, Frank og George Bistrow. 

Stein Thorsen arrangerte turen 
og fungerte som verdensvant 
guide for reisefølget. Her sam-
men med Mark Gilbert, mens 
han holder Southfield Supreme. 
Vi kjente på duer verdt million-
er av kroner, men denne ville 
han ikke solgt, uansett pris. 
Man blir nervøs av sånt, under 
åpen himmel! 
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Southfield Supreme (stamhannen 
til Mark Gilbert).
Sothfield Melissa.
Barn og barnebarn av Euro Dia-
mond. Barn av Mistral og mange 
flere. Dette var duer av svært 
høy kvalitet! Mark Gilbert har de 

senere årene svært mange gode re-
sultater internasjonalt, blant annet 
3 internasjonale seiere!
Mark Gilbert selger utelukkende 
sine duer på Pipa, slik at vi ikke 
kunne kjøpe duer i løpet av slag-
besøket hans. Far og sønn tok i 
det hele tatt svært godt i mot oss, 
Mark hadde for anledningen tatt 
fri fra jobb for å vise oss sitt slag 
og sine duer.

Artiklen om englandsturen er skrevet av 
Trond Are Bø

Bilder ved Sigurd Torgilstveit.

T.h.   Janneche Larsen fra Laksevåg var med på turen 
og er en ivrig brevdue entusiast
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Kurt Helgesen skrev i forrige 
dueblad om One loft race. Over-
skriften var som dere husker:

Corabia FCI One Loft
Race (OLR)

Europas tøffeste OLR
med norsk suksess!

Her fortsetter spennende lesing: 

På finaledagen var vi samlet i 
hagestuen til Martin og etter de 
gode resultatene i semifinalen var 
vi veldig optimistiske med tanke 
på norsk suksess. 10 norske duer 
på startstreken av 299 duer i fina-
len. Det ble en lang dag og vi fikk 
rapport om et knallhardt slipp 

med veldige høye temperaturer. 
Kun 2 duer nådde hjem på dagen, 
men dagen derpå rant det inn med 
duer og meget gledelig kom det 
noen norske ganske tidlig. Sveinar 
sin 245 kom på 55.plass med Mar-
tin sin nr 5 like bak på 57.plass. 
Med sine gode plasseringer ble 
Martin sin due også ess-due nr 12 
i konkurransen og Sveinar sin nr 
18 i ess-due konkurransen, meget 
bra av begge duene! 

Hjemkomsten i finalen ble etter 
hvert ganske bra og Team Lars & 
Edvard fikk også en due på topp 
100. I essdue konkurransen gjorde 
de norske det også bra med: Mar-
tin Sævareid 12, Sveinar Kring-
lebotten 18, Emanuel Chifor 59, 

Martin Sævareid 105, 
Team Lars & Edvard 
170. Ikke verste med 
ca 2000 duer til start i 
denne konkurransen.

I etterkant ble det 
avholdt internett 
auksjon av alle duer 
som kom hjem fra 
finalen og under-
tegnede kjøpte tilbake 
Sveinar sin due NOR-
032-145. En nydelig 
hunn av ren Andreas 
Drapa avstamning 
som nå skal avles 
på. Martin kjøpte 

også tilbake sin due NOR-032-5 
som også var en flott hunn som 
forhåpentligvis vil avle flere gode 
duer for han. 

Konklusjon: 
Corabia OLR er i utgangspunktet 
ekstrem, men ble ekstra tøff i 2015 
pga den ekstreme varmen. Allikev-
el må vi si det ble norsk suksess og 
vi er flere som er veldig giret på å 

få til et nasjonalslipp med 96 nor-
ske duer i 2016 også. Her i Gruppe 
14 opplever vi store vanskeligheter 
med å fullføre sesongene og OLR 
er et flott tilskudd for å testet ut 
duene sine i konkurranse med 
andre topp slag i Europa. Det å 
finne duetyper som gjør det godt 
gang etter gang i denne spesielle 
konkurranseformen er ikke lett, 
men Corabia gjør det mulig å få 
testet ut flere duer til en fornuft-
ig pris og duer som kommer seg 
gjennom et sånt program og i 
tillegg med gode resultater har jeg 
tro på vil løfte ethvert avlsslag. 

Til neste år er målet at vi skal vi 
ha norske dueunger som har flydd 

2000km på noen uker i august 
med gode resultater som igjen skal 
kjøpes tilbake for å avle nye OLR 
kanoner! 

Sveinar Kringlebotten med 2.plass semi og 
FCI finale og €500 i premie i tillegg til stor 
pokal og diplom.

Fra venstre, Martin med 2.NAT, 
Sveinar med 1.NAT og 2.premie 
semifinale, Lars med 3.NAT 
(Team Lars & Edvard)
Legg merke til de flotte 
diplomene hvor duen også er 
avbildet.
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Deltakelse i 2016:

Jeg håper vi kan få en del inter-
esse fra Norge i år også sånn at vi 
oppnår 96 deltakende Norske duer 
som gjør at de setter opp 3 nasjon-
ale premier som i 2015. 
Transport blir ordnet fra Norge til 
en grei pris og sånn det ser ut pr i 
dag så går transporten den 7.April 
2016.  Interesserte kan kontakte 
undertegnede på mail kurt@
arcticloft.com eller telefon 4054 
3500 så får de påmeldingsinfor-
masjon evt gå inn på deres web-
side og finn påmeldingsinfo der. 

Forfatter:
Kurt Helgesen

Rysstad 1 
Vinner duen og de tolv første du-
ene på listen tilhører Team Fevik 
Gr. 13. Første duen blir stemplet 
på Fevik 10.39 og har en has-
tighet på 1486 mpm. Duens ring 
nummer er 12252-14-A. Stamme: 
Karsten Larsen/Sjaak Buwalda x 
De Rauw Sablon. Due nummer 
2 er 12179-14-U på 1479 mpm. 
Stamme Orginal Venus fra Per A 
Johannessen x Fevik/Wilder. Due 
nummer 3 har en hastighet på 
1478 mpm. Duens ringnummer 
er 225-14-509-14-U en due av 
langdsitanse avstamning fra Rune 
Rasmussen DK.

Rysstad 2 
Vinnerduen 1399-13-U har en 
hastighet på 1557 mpm. Og 
tilhører Jan Helge Evensen gr. 3. 
Avstamning: Karsten Larsen x 
Jan Erik Baller, broren var ess-
duen nr 1 i NBF kl 14 østlans/
sørland 2014. Due nr. 2: 15902-
02-U tilhørende Team Eventyr 
Gr.13 holder en hastighet på 1412 
mpm. Avstamning er Brian & 
Knud Madsen x Fevik. Due nr 3 
12215-14-U har en hastighet på 
1398 mpm og tilhører Team Fe-
vik Gr. 13 avstamning ren Sjaak 
Buwalda. 

Hjørring 31.05.15 150 km. 
Duene ble sluppet kl 16.15 i 4-5 
sekmeter sør/vest. Denne helgen 

har vært en utfordring for oppslip-
perne, med stiv kuling i Skagerak 
stort sett hele lørdag og søndag. 
Derfor dette sene oppslippet. Vi 
har hele tiden vært i tett kontakt 
med metrologisk innstitutt for de 
helt nyeste vær prognosene. Siste 
melding går ut fra at det blir 4-6 
sek meter sør/sør vest midt i Skag-
erak. Vi krysser fingrene for gode 
hjemkomster for alle medlemmer 
på sørlandet. Duene er sikkert 
glade for og endelig komme hjem 
etter 2 og 3 døgn i kassene. 

Vinnerduen lander hos Team 
Fevik Gr.13 på 1160 meter per 
minutt. Duens ringnummer er 
12278-14-A. Den er flydd etter 
total systemet. Avstamning er 
J.D.Wilder (redebror til Slab ) x 

Slipprapport 
2015 

Sektion 21 
Gr 3 & 13.

(Arendal, Grimstad og 
Kristiansand)

Endelig er ventetiden over og 
slippsessesongen er i gang, og 
det er mange spente brevdue-
holdere på sørlandet. 

Vi i gruppe 3 (B.F Lyn) og Gr 13 
(Arendal & Grimstad B.F) flyr 
også i år sammen i sektion på alle 
voksne slipp. Vi flyr også 2 slipp 
fra nord (Rysstad). 

Rysstad 1 og 2. 23.05.
15 100 km. Duene ble sluppet 
opp kl 0930 på Rysstad 1 og 1015 
Rysstad 2. 8 grader og sol, vind 
fra nord/vest 5 sek. meter. Vinden 
langs ruten hjem var 5-6 sekund 
meter fra nord/vest.

1399-13-U Vinner av Rysstad 2 
Eier Jan Helge Evensen Gr. 3

Vinner 1 Rysstad 1 23.05.15.
12252-14- A

Vinner Hjørring 31.05.16
12278-14-A Årets essdue og 
årets sprinter i sektion 21 
Gruppe 3 & 13 2015
Eier Team Fevik
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Floor Vervoort. Begge foreldr-
ene kjøpt av Henrik Melgaard på 
auksjon, NBF sitt årsmøte i Kris-
tiansand 2008. Due nummer 2 
lander hos Geir Erling Birkeland 
Gr.13 på 1082 meter per minutt. 
Duens ringnummer er 12030-
14-U, duen er flydd på det totale 
system. Avstamning er gammel 
Tromøy mix (S.V.Breemen/Rudi 
Henriks etc.).  Due nummer 3 
holder en fart på 1012 m.pm og 
eies av Herlof G Herlofsen Gr. 3 
fra” det blide Sørlandet”. Duens 
ring nummer er 1517-13-U. 
Avstamming: Meuleman - Jans-
sen Dette slippet hadde en meget 
spredt hjemmkomst. Dette skyl-
des kanskje sent oppslipp (16:15) 
med tanke på at duene skule 
krysse Skagerak, for deretter og 
bli anngrepet av rovfugl. Det kom 
mange duer hjem fra 05.00 og 
utover formiddagen dagen etter 
og det tyder på at de har satt seg 
ikke langt hjemmefra.

Hjørring 05.06.15. 150 km. 
Grunnet meldinger om økt vind 
utover dagen ble duene sluppet 
kl 05:45 i fra 3 til 1 sekundmeter 
vind fra skiftende retning. Vår 
nye redaktør Stig Morterud Gr.13 
hadde de 6 første duene på listen 
og vinnerduen holdt en fart på 
942,88 meter. Duens ringnum-
mer er 1243-14-U. Avstamning: 
Morterud mix Duen nummer 

2 er 12454-14-A og har en fart 
på 942,66mpm. Avstamning: 
Morterud mix. 3 duen er 12484-
14-A og har en fart på 941 mpm. 
Avstamning: Black Line ifølge 
Stig en god og trofast due, med 
godt vett. Vår nye redaktør har 
virkelig fått dreis på bladet og det 
ser ut som han også har fått god 
dreis på duene. En del duer etter 
maksimal tiden viser et slipp med 
stor spredning på duene.

Hasselager 12.06.15. 250 km. 
Duene ble sluppet opp kl. 0830 i 
Vest/sør vest vind på 1 sek.meter. 
Over skagerak var den en maks 
vind på 5 sekundmeter. Vinner 
duen 1972-A tilhørende Helge 
Karlsen Gr. 3 holder en hastighet 
på 1079m/pm. En flott seier til 
Helge Karlsen som ikke har flydd 
med voksne duer de siste årene. 
Duene flyges som naturlige. Hel-
ge viser her at duene fremdeles 
duger. Due nummer 2 1823-12-U 
holder en fart på 1062 m/pm og 
tilhører Jan Helge Evensen Gr. 
3. Jan Helge flyr duene etter det 
naturlige system. Duens avstamn-
ing er Seberg x Baller. Nummer 3 
er Herlof G Herlofsen Gr. 3 med 
1851-14 på 984 m/pm. Avstamn-
ing er Flor Engels/Robert Venus 
x Venus/Janssen. Herlof har flydd 
med enkehunner i år, da måren 
tok hannene før sesong start.
Hasselager 20.06.15. 250 km. 

Duene ble 
sluppet opp 
kl 09.00 
med en 
maksvind 
på 5 sek/
meter nord/
nord/vest. 
Vinner 
duen 1891-
13-U holder 
en fart på 
1139 m/

pm og tilhører Svein & Ingebjørg 
Olsen gr. 3. En flott prestasjon da 
den er vinner med over 50 m/pm 
. Duens avstamning: Dronning-
hunnen x Wim Muller. Dette er 
kombinasjon Svein & Ingebjørg 
flyr godt med og er noen stabile 
duer. Due nummer 2 lander på 
1088 m/pm duens ringnummer 
er 1412-13-U tilhørende Jan Hel-
ge Evensen Gr. 3. Avstamning: 
Krogsether x Brørdene Brøbeck. 
Due nummer 3 tilhører Herlof G 
Herlofsen Gr.3 og har en has-
tighet på 1082 m/pm, duens ring-
nummer er 1860-14. Avstamning: 
Van Bruane x Janssen/De Klak.

Hjørring 28.06.15 150 km. 
Duene ble sluppet kl 06.00 med 2 
sekundmeter vind fra sør. Vi had-
de snakket med metrologisk ins-
tututt kl 05.30 og det skulle ikke 
være noe havtåke som kunne lage 
noen problemer. Men dette ble et 
meget vanskelig slipp med kun 7 
duer hjem på dagen, mon tro om 
det ikke var mer havtåke enn vi 
trodde. Vet at det kom noen duer 
dagen etter og det går en del duer 
igjen i Danmark som ikke gikk 
over sjøen. Vinner duen landet 
hos Ingvar Guttormsen Gr. 3 på 
502 m/pm hele 85 m/pm foran 
nummer 2. Duens ringnummer 
er 1457-13-U. Avstaming: Ingvar 
mix Due nummer 2 er 1362-12-
A flyr på 417 m/pm også den 
tilhører Ingvar Guttormsen Gr. 
3. Et flott resultat for Ingvar i 
et meget vanskelig slipp. Ingvar 
fly sine duer etter det naturlige 
system. Due nummer 3 er 6414-
12-U holder en fart på 256 m/
pm og tihører Jan Helg Evensen 
gr. 3 også denne duen er flydd på 
det naturlige system. Avstamning 
fra Arne Knutsen, denne duen 
har også vært langt opp på NBF 
essdue liste og er nå satt i avl.

Black line,
 eier: Stig Morterud
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Hjørring 11.07.15 150 km. 
Duene ble sluppet kl: 06.00 i 
skiftende vindretning. De første 4 
plassene går til Herlof G Herlof-
sen som her tar sin første seks-
jonseier for året. Due nummer 
1 1893-14-U lander på 1231 m/
pm. Avstamning: 255 linjen til 
Henning Jørgensen x gammel 
stamme Van Velde. Due nummer 
2 er 1793-14-U og flyr på 1230 
m/pm. Avstamning: Venus/Jans-
sen x Janssen. 3 duen er 1860-
14-U og har en fart på 1229 m/
pm. Avstamning: Van Bruane x 
Janssen/De Klak.

Hasselager 11.07.15 250 km. 
Duene ble sluppet opp kl 06.00 i 
skiftende vindretning. De 2 første 
duene tilhører Jan Helge Even-
sen gr. 3. Jan Helge tar her sin 2 
sektionseier i år. Due nummer 
1 er 1823-12-U på 1139 m/pm.  
Avtamning: Seberg x Baller, dette 
er samme due som ble nummer 
2 fra Hasselager 12.06.   2 due 
er 1425-13-U på 1137 m/pm.  
Avstamning: Brødrene Brøbeck x 
Jan Johnsen.  3 plass går til duen 
1489-12-U på 1124 m/pm og til-
hører Herlof G Herlofsen i gr. 3. 
Avstamning Dewerdt/Steven Van 
Breemen x Koopman/Marcelis/
Janssen.

Med dette var voksen due ses-
ongen over for i år, vi prøvde å 
gjennomføre Tysklandslipp fra 20 
Juli til litt ut i august men dette 
lot seg ikke gjennomføre grun-
net for sterk vind i Skagerak. Vi 
er avhengige av og slippe duene 
fra Tyskland med DDB og da er 
det kun lørdagslipp som gjelder. 
Vi før prøve igjen til neste år. 
Ellers var sesongen preget av en 
del vind, men slippene våre ble 
sluppet i moderat vind, da vi ikke 
alltid fløy duene våre på lørd-
agene. Vi hadde en del spredte 

hjemkomster men alt i alt gikk det 
stort sett bra, men det er dessverre 
en del slag som sliter mer enn an-
dre. Vi krysser fingrene for at det 
går bedre til neste år. 

Mesterkapsresultater:
Sektionsmester totalt 14 slag
1.Herlof G Herlofsen Gr.3    7805
2.Jan Helge Evensen Gr. 3    7520
3.Team Fevik Gr.13                7032

Mellomdistanse mester totalt 10 
slag
1.Jan Helge Evensen Gr.3     2935
2.Herlof G Herlofsen Gr.3     2848
3.Stig Morterud Gr. 13           2413

Kortdistanse mestertotalt 14 slag
1.Herlof  Herlofsen Gr.3       4958
2.Team Fevik gr.13                  4756
3.Jan Helge Evensen gr.3        4315

Årets essdue
1. 12278-14 Team Fevik Gr.13           
3653
2. 1845-14 Herlof G herlofsen 
Gr. 3  3218
3. 1489-12 Herlof G Herlof-
sen Gr.3   2935

Årets Sprinter
1. 12278-14 Team Fevik Gr. 
13          3653
2. 1845-14 Herlof G Herlof-
sen Gr. 3  3218
3. 1489-12 Herlof G Herlof-
sen Gr. 3  2935

Forfatter:

Terje Hjelmaas

Fortsettelse fra side 2
(redaktøren har ordet.)

Duer er flotte fugler og man kan delta 
på utstillinger med dem. Her kan 
man vinne premier og ære. Mange 
tenker at dette er det gøyeste.

Videre treffer du mange hyggelig 
mennesker i brevdueklubbene. 

Det er mennesker som er opptatt av 
akkurat det samme som deg. Her 
treffer du kanskje folk som du kan 
bytte duere med, eller kanskje møtte 
du interessen for “One loft race” i 
klubben. Joda, du kan være ganske 
internasjonal i sporten vår.

Det er ikke en uttømmende liste 
jeg kommer med her, og det finnes 
mange flere emner innen sporten, 
men jeg vil til slutt få nevne et av un-
dertegnedes store hverdagsøyeblikk. 
Ofte haster jeg nemlig hjem fra job-
ben. er det weekend, så står jeg først 
opp av alle i familen. Hvorfor det?
Jo, jeg vil slippe ut duene for å se når 
de flyr!
I sol, regn og blåst, manøvrer de seg 
mesterlig i luften. 

Det beste er om flokken kan komme 
opp mellom 50 og 100 duer, du 
verden for et syn, ... høyt der på him-
melen.
En mindre flokk er jo også flott.

Jeg ønsker dere alle en fin vår. Husk 
at i dueslaget må ting skrives ned hvis 
du har mer en 2 duer, hvis ikke glem-
mer du det mest sannsynlig. Og som i 
dueverden, ta vare på deres kjære.

Redaktøren
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Uttaksutstilling 
8/1– 9/1-2016.

Haugesund Brevdueforening 
arrangerte i helgen 8 – 9. januar 
2016 uttakningsutstilling for 
gruppene 9 og 14. 

Utstillingen ble som de seneste år 
avviklet i Gruppe 9 sitt klubbhus.
I år var det påmeldt til sammen 80 
duer fra 7 utstillere. Duene var for-
delt på 4 klasser med henholdsvis 
3 hanner i åpen klasse, 8 hunner i 
åpen klasse, 35 unghanner og 34 
unghunner.

Nær sagt som vanlig, var det 
Gunnar Hatlelid, som stilte sporty 
opp når vi arrangerer utstilling 
i Haugesund. Det begynner jo 
å bli få dommere igjen i dom-
merklubben med kun 2 fra Vest-
landet og 2 fra Østlandet. Resten 
av dommerne har av forskjellige 
grunner valgt å pensjonere seg. 
En av Vestlandsdommerne var 
inhabil, da han er med i arrange-
mentskomiteen, og da falt ans-
varet på Gunnar. Med seg som 
skrivere hadde han Knut Austre-
im og Georg Velde som delte på 
oppgaven. Jan Inge Våge hadde 
ansvaret for å regne ut poengsum-
mene, samt å sørge for bevertning 
av utstillingskomiteen underveis i 
bedømmelsen. Som tidligere stilte 
han med nysmurte smørbrød fra 

kjøkkenet på Torvastad. 

Det var omtrent som vanlig stor 
spredning på resultatene som 
sprikte helt fra 90,75 til 95.50 po-
eng, dvs. nesten 5 poengs forskjell 
på utstillingens dårligst og høyest 
bedømte due. Gunnar er flink til å 
bruke skalaen og belønner de du-
ene som fortjener det og er streng 
med de duene som av en eller 
annen grunn er helt ute form. 

De punktene som skilte seg ut i 
forhold til tidligere var spesielt 
fjærkvaliteten og muskulatur. 

Mange duer hadde noe 
tørre fjær, noe som 
kanskje skyltes det kalde 
været som var i denne 
perioden og som førte 
til at duene ikke var så 
lystne på å bade. Når 
det gjelder muskulatur 
hadde nok temperatur 
forskjellen inne og ute 
en viss betydning med 
25 graders forskjell. 

Dette gjør at duene slapper av og 
muskulaturen vil kjennes død, 
uten spenst, mens den helst skal 
kjennes ut som en oppumpet syk-
kelslange med masse liv og spenst.

Det var igjen unghunnene som 
utmerket seg mest, da det i denne 
klassen var hele 10 duer som gikk 
i 94 poeng og høyere, mens det 
tilsvarende tallet i unghannklassen 
8 duer.

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 utstill-

017-15-30 Vinner klasse 3 med 
95,00 poeng

017-15-40 vinner klasse 4 + 
Grand prix med 95,50 poeng

10911-14 vinner klasse 1 med 
94,00 poeng

10919-14 vinner klasse 2 med 
93,75 poeng
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 9.Mai, 100km Leknessundet.
Været er fint, men det er frem-
deles is på bilene om morgenen.
Våren lar vente på seg, men der 
står 360 duer fra gruppe 6 på 
oppslippsplassen og er klar for å 
komme i gang med årets sesong. 
Slippet går fint og det hagler inn 
med duer i alle kleivene. Arne Ing-
valdsen får de 2 raskeste duene på 
1325/1321 mpm. nr. 3 Stein Thors-
en 1325mpm etterfulgt av Arne 
Ingvaldsen 4-7 plass. Hjemkomst 
prosenten var på 80 prosent.

15.Mai 100km Leknessundet 2
363 duer er igjen klar på 
oppslippsplassen og denne gangen 
er det heller ikke noen temperatur 
i luften, men fint vær med sterk 
medvind. Om det gikk fort forrige 
helg, så var bare det en forsmak på 
hastighetene duene ble blåst opp 
i nå. Plass nr. 1 går til Arne Land-
bach 1769mpm. Nr. 2 Kenneth 
Silkebekken med 1766mpm nr. 3 
Frode Knutsen 3-8 plass1757mpm 
på sin beste due. 88prosent hjem-
komst.

20.Mai 200Km kråkenes. 
233 duer på startstreken. Duene 
får god side vind denne helgen, 
det er blå himmel, men utfordrin-
gene blir en helt annen. Denne 
helgen får vi endelig dueslipp med 
litt spenning og venting. Nå er 
det sterke duer som kommer til å 
komme først. Og ganske så riktig. 
Kenneth Silkebekken er tilbake 
der han hører hjemme. 1 og 2 
due 841mpm Nr3 frode Knutsen 

ingens beste hann og beste hunn 
og resultatene ble som følger:

Klasse 1 Åpen klasse hanner:
1)10911-14 Jan Inge Våge  
94,00 poeng

Klasse 2 Åpen klasse hunner:
1)10919-14 Jan Inge Våge  
93,75 poeng

2)8596-13 Jan Inge Våge  
93,75 poeng

Klasse 3 Unghanner:
1)017-15-30 Knut Austreim  
95,00 poeng

2)018-15-239 Knut Inge Kro-
gsæther 94,75 poeng

3)017-15-39 Knut Austreim  
94,50 poeng

4)017-15-61 Knut Austreim  
94,50 poeng

Klasse 4 Unghunner:
1)017-15-40 Knut Austreim  
95,50 poeng Grand Prix

2)032-15-50 Martin Sævareid 
95,00 poeng

3)017-15-2 Knut Austreim  
94,75 poeng

4)017-15-33 Knut Austreim  
94,75 poeng

Med luftig hilsen
Knut Austreim

:823 mpm. Nr4 Erik Gustavsen: 
799mpm.Nr 5 K. Sikebekken: 
796. Nr6 Bjarte Alvær :795 Nr. 7 
E. Gustavsen: 794. Så de 2 vinner 
duene var suverene, og så kom 
det duer med tilnærmet lik has-
tighet fordelt over mange slag. 58 
prosent hjemkomst. Men det kom 
mye duer hjem etter dette, òg for 
mange slag ble dette den 200 km 
med best hjemkomst. Så sterk 
sidevind takler duene fint.

05.Juni 100km Leknessundet 3
Greit vær men sommeren kommer 
liksom ikke til Vestlandet i år. Det 
varsles at dette er den kaldeste 
våren på over 50 år. 300 duer er 
igjen klar for å få opp tempera-
turen i kroppen og kommer seg 
hjem fra Leknessundet.1-2 Plass 
Går enda en Gang til Arne Ing-
valdsen :1083,6mpm/1083,38mpm 
etterfulgt av Nr. 3 S.Thors-
en:1083,27mpm. .Nr 4 A Ingvald-
sen: 1079. Nr 5 F. Knutsen:1067. 
Nr. 6 K. Silkebekken: 1066.80 
prosent hjemkomst.

20.06.15 300km flyvesammen-
slutning gruppe 5/6
Duene har da på forhånd vært på 
Hustad en gang og blitt returnert 
i vognen sin pga. at det var 4 sek 
Nord vest vind og regn på mor-
genen. Det klarnet flott opp til kl. 
1200, men det hjalp ikke. Når det 
er så mange teorier rundt vindfor-
holdene og hvordan dette virker 
inn på duene, så måtte «vet seg 
best folket» få styre sjovet. For 2. 
gang med «vet seg best folket» sine 

Slipprapport 
gruppe 6
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krav oppfylt. God vind fra nordøst 
dvs. motvind fra Nordmørs alpene 
på 1800M slik at duene skulle bli 
blåst rundt stadtland og derfra 
kunne de vegen hjem i “blinde”. 
Duene blir sluppet og ventingen 
starter. Kenneth viser igjen hvem 
som har gjort jobben sin ordentlig 
han stempler 2 duer på samme tid. 
Nr.1 og 2 på 1132Mpm. Etterfulgt 
av Nr3: Gunnar Totland: 1024M 
Nr4 Erik Gustavsen 871Mpm. Nr5 
Jan Holsen 852Mpm. Nr. 6: Chris-
tian Selle:840Mpm og Nr. 7 Jan-
nice og Audun Larsen 800M 
20 prosent hjemkomst og duene 
kom tydeligvis ikke rundt kysten 
slik som det var lagt opp til.

20.06 15. Frøya 1
Sammenslutning gruppe 5/6 
Samme dag samme vær bare 100 
km lenger nord står det enda et 
slip for tur.89 duer er satt inn 
på Frøya 1.1 Plassen går til en 
gammel legende i gruppe 5 Eldar 
Søviknes. Han sendte 1 due og 
ser ut som må være en super due. 
Da den stempler på 1067Mpm. 
Etterfulgt av nr 2 Erik Gustavsen 
:795Mpm nr3 Kenneth Silkebek-
ken :597mpm. Nr. 4 K silkebek-
ken: 441Mpm. Nr. 5-6 Gunnar 
Totland 376/331 Mpm. Nr. 7 Kjell 
Haldorsen og Nr. 8 K.Silkebek-
ken:254Mpm. 8 stemplede duer 
Hjemkomst på 10 prosent

20.06.15 Frøya 2 
Sammenslutning med Gr5/6 46 
duer Går på vingene i samme flokk 
som Hitra 1. Men de er satt inn på 
slipp nr. 2 derfra. 2 av disse duene 
kommer hjem og stempler en fra 
Gr5 og 1 fra Gr6. 1 plass Bjarte 
Alvær :508Mpm 2 Plass Ragnar 
Lyssand :290 Mpm . Hjemkomst 
på 4 prosent

27.06. 200km
Siste slipp og det er fremdeles 
nerver om hvem som tar hjem 
Gruppe mesterskapet. Kjekt med 
spenning ut hele sesongen. 98 
duer stiller til start. Været er fint 
og slippet går av stabel som for-
ventet. 22 duer klarer å komme 
seg hjem på over 1000mpm og 
vinneren er selvsagt Kenneth 
Silkebekken 1238mpm.Nr2 Stein 
Thorsen :1227Mpm Nr3: Christian 
Selle :1223Mpm Nr. 4 S. Thorsen 
:1214Mpm. Nr. 5 K. Silkebekken. 
Nr. 6 Tim Igelkjøn: 1209Mpm. Nr. 
7 Jan Holsen :1199 mpm. 

Det var godt å være over med 
sesongen med tanke på det elendi-
ge været vi har hatt i år. Kenneth 
Silkebekken topper Igjen Lis-
tene og Jakten ble forgjeves i År 
også, men det er godt han holder 
oss på Alerten. Likevel er der er 
ingen over og ingen ved siden 
av han enda. Han Blir også i år 
Norgesmester, og det vel fortjent. 
Den dagen noen samler flere NM 
poeng enn hva Kenneth gjorde til 
Årets NM, Ja den dagen tror jeg 
faktisktalt ikke noen av vår gener-
asjon kommer til å oppleve. Den 
rekorden kommer til å stå lenge.

Leknessundet 100 Km 10 sep-
tember: 
Ungdue sesongen gikk også så det 
suste her i vest. 3 stk. Leknessun-
det og etter mange år med bare 
100km, fikk vi i år sluppet 200km 
med ungene. Og vi hadde 482 fra 
gr6. Og masse duer fra Gr5 på 
Leknessundet 1 26 sept.: vinner er 
Nr. 1 Frode Knudtsen: 1114Mpm.
Nr 2 Sigurd Torgilstveit. “velkom-
men skal du være” Nr. Stein Thors-
en 1100Mpm. Nr. 4-5 T. Tveiten. 
(3 prosent Hjemkomst.

Lekes sundet 2 100Km 
601 duer Erik Gustavsen 1-2 
plass :823/814Mpm Nr. 3 Tim 
Igelkjøn: 813Mpm Nr. 4 E. Gus-
tavsen :812Mpm Nr. 5 T.Igelkjøn: 
810mpm. Denne helgen kom 
duene i vindstille vær og vi hadde 
85 prosent hjemkomst.

Leknessundet 3 100km 
476 duer tar av og de kommer 
hjem de fleste av de: Nr1 Sigurd 
Torgilstveit:1077mpm nr. 2-4 T 
tveiten :1068/1067mpm Nr. 5-8 
Trond Are Bø: 1065/1059Mpm.
Hjemkomst på 92prosent.

17.10 15. 200 Km Kråkenes 
Endelig 200Km på ungene ig-
jen. Det har blitt sterkt savnet i 
mang ei Kleive. Slippet går så det 
suser, og det er litt mer medvind 
på ruten enn det som er meldt. 
Derfor gikk vi alle inn i nesten di-
rekte hjertestans da duene meldte 
sin Ankomst på høye hastigheter. 
Fantastisk avslutning av Askøys 
Store sønn: Stein Thorsen tar de 
4 første plassene :1444/1443Mpm 
Nr5 T Tveiten :1441Mpm. Nr. 6-8 
S.Torgilstveit: 1434/1433Mpm. 
Hjemkomst på 91prosent. Det er 
da sensasjonelt.

vår nye «comet» Heter Sigurd 
Torgilstveit og han blir ungdue-
mester. Snakk om Pang Derby. 
Han måtte smugrøyke litt under 
slippene men det er hemmelig. 
Gleder meg til å høre din iver i 
hele neste sesong.
Men Årets Norgesmester i Ung-
duer er Team Tveiten. Gratulerer 
så mye. Så oppsummeringer fra 
Gruppe 6 er vel at framtiden er så 
lys at vi må gå med solbriller på. 
Godt med nye medlemmer kom-
mer det også neste år. Tror det er 7 
nye aktive slag på 2 år og det er jo 
kjempekjekt.
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10959-14 er en blå hann hvor 
faren er av Deweerdt / Janssen 
avstamning. Sønn av helbror til 
Stein Turbo krysset med en Klak 
Janssen hunn fra Frode Brakstad 
under hans import fra Viggo 
Elofsson.  Mor til 10959 er av 
Vermote / Stenbergen avstamning 
på farssiden, mens den på mors-
siden er under duer fra Henning 
Jørgensen i Danmark. 

Midtlæger 2 – 10948-14 eier: Knut 
Austreim

10948-14 er en mørkternet hann 
med hvite snipper. Faren er av 
Emil Denys avstamning fra Lind-
berg under «Den Elfpender» og 
«Queen L», mens moren er fra 

Kåre Christiansen med hans Blå 
Turbo linje på farssiden og på 
morssiden Flor Engels med blant 
annet Den Brogede og Dronninge-
hunnen fra Meldgaard krysset 
med 255 linjen til Henning Jør-
gensen. 

Midtlæger 3 – 10964-14 eier: Knut 
Austreim

10964-14 er en ternet hann. Faren 
ble kjøpt på auksjon i Stavanger 
under langflyverduene til Karsten 
og Henrik Larsen mens moren 
er en Koopman hunn fra Brdr. 
Brøbech.

Gaustatoppen 1 – 7879-11 eier: 
Kjell Løvfall

avviklet slipp 4/10 og 10/10 med 
grei hjemkomst men ikke de store 
hastighetene. Skinnarbu måtte 
avlyses på grunn av tåke i fjellet, i 
stedet ble det kjørt et dobbelt slipp 
fra Midtlæger.
Vi avviklet 4 slipp fra Midtleger. 
På grunn av en flott høst erfarte vi 
at falken ikke trakk som tidligere 
år, men ble igjen ute ved kysten 
og plaget duene under treningene. 
Den kalde våren i fjellet gjorde sitt 
til at jaktfalken etter all sannsyn-

lighet ikke hekket på grunn av den 
kalde forsommeren og dermed 
ikke plaget duene under oppslipp 
på fjellet.  
Vi kan i år gratulere en ny ung-

duemester som kan se tilbake på 
en flott sesong. Leif Ståle Vihovde 
sikret seg seieren på siste slippet 
og henviste Knut til andre plassen 
i et meget jevnt ungduemester-
skap. 

VINNERDUER I HAUGESUND 
2015. 

Midtlæger 1 – 10959-14 eier: Knut 
Austreim

Vi startet sesongen 
25/5 fra Midtleger 
med middels 
deltakelse og lav has-
tighet. 

Deretter fulgte dobbeltslipp fra 
Midtleger 5/6 som gikk bedre.12/6 
var det dobbelslipp fra Gaustatop-
pen hvor vi også må si oss fornøyd 
med slippet. Slippsesongen for 
voksne duer ble avsluttet med 

dobbelt slipp fra Duvberg hvor 
kun ett medlem fikk gleden av å få 
en due hjem. Den heldige var årets 
Gruppemester 2015 Kjell Løvfall. 
Kjell har i år hatt en meget god 
sesong og ble Gruppemester for 
voksne duer med Knut på annen 
plass. Kort oppsummert en bra 
sesong hvor vi også i år er med i 
toppen i enkelte av NBF mester-
skap selv med mindre slipp enn de 
andre gruppene. 

27/9 avviklet vi vårt første un-
gdueslipp med god deltakelse 
selv om flere medlemmer ikke 
var med på årets ungduesesong. 
Totalt 156 duer ble sluppet fra 
Midtleger med god hjemkomst, 
men lav hastighet som så ofte før 
på det første slippet. Videre ble det 

Slippsesongen 
Gruppe 9 

– Haugesund 
Brevdueforening:

Vinner 017 17 56

Vinner 10859-14

Vinner 017 17 382

Vinner 017 15 425
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V/ Tom Corneliussen

Skogvollveien 29
0580 Oslo

7879-11 er en ternet hann hvor 
faren er av Henning Jørgensen 
avstamning med 1318 (beste 
flyvende bror til 255) som bestefar 
og 255 som oldefar hvor denne var 
sammen med en Flor Engels hunn. 
Mor til faren er under samme 
hann som vinner av Midtlæger 1 
dvs. av Deweerdt /Janssen / Klak 
Janssen avstamning krysset med 
en hunn fra Erik Nielsen i Dan-
mark under Kejser 55 som igjen 
er sønn av berømte Kejser. Mor 
til 7879-11 er av Klak Janssen 
avstamning fra Frode Brakstad fra 
hans import fra Viggo Elofssen. 

Gaustadtoppen 2 – 10851-14 eier: 
Kjell Løvfall

10851-14 er en ternet hann under 
2 duer fra Natural sin avlsstasjon 
av Johs. Thone avstamning.

Duvberg – 10859-14 – eier: Kjell 
Løvfall

10859-14 er en ternet hann hvor 
faren er vinneren av Gaustatop-
pen 1 dvs. 7879-11 krysset med 
en hunn av Deweerdt / Janssen 
avstamning. Det kan nevnes at 
7879-11 også vant Gaustatoppen i 
2014. Både far og sønn er nå flyttet 
over på Kjell sitt avlslag.

Alle vinnerduene i Haugesund er 
fløyet på det naturlige system.

Ungduer 2015:
Midtlæger 1 - 017-15-56 

Eier: Knut Austreim

017-15-56 er en mørkternet hunn 
hvor faren er av Janssen/Deweerdt 
fra Turbo linjen til Stein Thorsen 
krysset med en van Loon due fra 
Erik Waaler. Moren er fra Kjell 
Ellefsen under hans «Fredrik-
shavner’n» som vant fra denne 
stasjonen 2 ganger i Gruppe 1 
sammen med en hunn fra famil-
ien Lindberg under deres «Online 
Grand Prix» og «Grand Prix», dvs. 
fra deres gamle linjer.

Midtlæger 2  - 017-15-382 
Eier: Leif Ståle Vihovde

017-15-382 er en blåbåndet hann? 
hvor faren er en sølvet hann av 

Janssen / Flor Engels avstamning 
i spedt noe Robert Venus, Klak 
Janssen og Echard Schrøder. Alle 

besteforeldrene til denne hannen 
kommer fra Herlof Herlofsen i 
Kristiansand. På morssiden til 382 
finner vi duer med hovedsakelig 
van Loon avstamning i spedt noe 
Denisse og Janssen. Disse duene 
kommer fra familien Krogsæther 
på Bømlo.

Midtlæger 3 - 017-15-382 
Eier: Leif Ståle Vihovde

På dette slippet slo samme due 
som vant Midtlæger 2 igjen, og ble 
vinner for 2. helg på rad.

Midtlæger 4 - 017-15-425 
Eier: Leif Ståle Vihovde

017-15-425 er en ternet hunn? 
hvor faren av van Loon avstamn-
ing i blandet andre langflyverfam-
ilier som Denisse, Wanroy, Jan Ar-
den og van den Wegen, med andre 
ord en due med virkelig langfly-
verblod. Disse duene stammer fra 
familien Krogsæther på Bømlo. 
På morssiden er det hovedsakelig 
Janssen / Flor Engels blod med 
innslag av Delbar, Meulemann og 
Robert Venus. Dette er duer som 
stammer fra Herlof Herlofsen fra 
Kristiansand sine importer samt 
Frode Brakstad.

Hilsen 
Haugesund brevdueforening

Knut Austreim

Vinner 10959-14

Vinner 7879-11
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