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Slipprapport fra gruppe 8, 
spennende lesing...

Flerårig Svensk mester, avslører han hem-
meligheter?

Tim Igelkjøn og familien gir oss et 
innblikk i hvordan dueholdet er hos 
dem.
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Redaktøren har ordet:
Kjære 
brevdueinteresserte!
Jeg håper det går 
bra med duene, ...og 
enda mer, at det går 
bra med deg da.

Det kom ut 2 brevdueblad tidligere i 
år, og de kom ganske tett på hveran-
dre. Det betyr at dere er flinke til å 
sende inn artikler fra deres nærom-
råde og aktiviteter i klubbene.

3. utgave er klar, men da jeg snakker 
med Leder om ny utgivelse blir det 
klart at de budsjettrammen allerede er 

brukt. 2 utgivelser sammen med siste 
resultatnummer spiser hele det buds-
jetterte beløpet for 2016. Hva gjør vi 
med det? Jo, dersom det skal trykkes 
flere blad, så må årsmøte heve beløpet 
som settes av til tidsskrift, eller man 
kan lete etter andre løsninger. Det kan 
jobbes med å få inn annonsemidler, 
men det er ikke så mange som byr seg 
frem med dette...
Dersom vi velger å lage et Web-blad, 
så er jo kanskje lesevennlighet minst 
like høy, der man kan velge sin egen 
zooming, forstørre bilder og/ eller 
tekst, samt at man alltid har utgiv-
elsene tilgjengelig hvor enn du skulle 
sitte. Skulle det være enkeltmedlem-

mer i klubben som ikke får lest på 
nettet, så kan et annet medlem være 
behjelpelig med å skrive ut fra nettet.

Problemstillingen er altså ikke bare 
om medlemmene ønsker trykket ut-
gave, eller ha bladet digitalt, men det 
handler likeså mye om avsatte midler/
bruk av midler.

En annen kuriositet, kan man kalle en 
web-publikasjon et “tidsskrift”, eller 
er tidsskrift knyttet til papirversjon? 
Norges brevdueforbund gir nemlig ut 
“Norsk tidsskrift for brevduesport”.

For ordens skyld, det koster i overkant 

Leder:
Det er blitt 15. juni og slippsesongen for voksne 
duer er nettopp startet for noen og i sluttfasen for
andre. Tilbakemeldinger fra gruppene viser at 
noen «sliter» mer enn andre hva gjelder hjem-
komst selv om vi værmessig har hatt en fin vår/
sommer så langt. Her vest (gr. 5 og 6) har vi nå 
gjennomført 8 slipp og klargjør 
nå duene til en dobbel 400 km fra 
Drevsjø. Meldingene fra sør (gr. 3 
og 13) er ikke oppløftende. De har 
gjennomført 3 slipp og resultatene 
har ikke vert gode. Her må det 
nok bli tatt etstillingsskritt tilbake 
for å reorganisere før en igjen ser 
fremover. På østsiden av fjellet er 
sesongen nettopp startet og det ser 
bra ut så langt.

Vi har nå innført «NBF resultatser-
vice» (brevduen.no) og kan vel allerede si at dette 
er kommet for å bli. Har fått mange gode tilbake-
meldinger angående programmet som er både 
brukervennlig for leser og for utreknere i grup-
pene. Her kan NBF sine medlemmer lese resulta-
ter fra alle grupper samt holde seg oppdatert på 
«stillingen» i de ulike NBF-mesterskap samt NM.

Jeg vil berømme Neveed for den jobben han har 
gjort med programmet samt den kontinuerlige 
oppfølging han har hatt underveis. Vi som bruker 
programmet vil se at det kommer små korreks-
joner underveis, men dette gjøres bare for å skape 
enda bedre oversikt for «leser».

Som redaktør skriver i sin «leder» er dette tidss-
krift en digital utgivelse som du vil lese via vår 
hjemmeside. Beslutningen å legge tidsskriftet på 
nett er tatt av NBF sitt styre. Grunnlaget til denne 
beslutning er den økonomiske situasjon sett opp 
mot vedtatt budsjett for 2016. Det er dyrt å pro-
dusere

tidsskrift som skal sendes via posten og NBF må 
nok ta en gjennomgående diskusjon på kommende
formannsmøte hvordan vi skal formidle tidsskriftet 
frem i tid. Jeg ønsker derfor at du som leser har
noen meninger omkring temaet «digital utgivelse». 
Ta disse opp i din forening/gruppe slik at redaktør/
NBF sitt styre kan få nødvendige tilbakemeldinger 
fra medlemmene innen vår organisasjon.

Ellers legger jeg merke til at det er stor aktivitet på 
de ulike sosiale medier. Vi har nå fått mange «due-
sider» på facebook. Mange bruker disse sidene til å 
spre informasjon og andre kommer med klare me-
ninger/ønsker om ulike ting. Ser på denne aktivitet 

som et positivt tilskudd til NBF sin
hjemmeside (brevduesport.no). 
Det er viktig med en «levende» 
organisasjon og at vi har ulike 
arenaer som kan brukes innen vår 
digitale hverdag.

Gr. 1 ved Marianne og Naveed har 
i disse dager startet et prosjekt med 
SMS varsling. Dette er et lokalt 
prøveprosjekt som ikke er igangsatt 
av NBF. Resultat/erfaringer vil bli 
tatt med til årets formannsmøte og 
her vil vi sammen diskutere veien 

videre og om dette skal innarbeides innen NBF.

Vil til slutt ønske alle «duefuter» en riktig god 
sommer fra oss i NBF sitt styre (

Mvh

Ragnar

Jeg ønsker med dette å si 
takk for oppmerksomheten,
fra B.F. Lyn på min 70 års dag. Takk også til Kjell og 
Hans Ulrik i Bergen.

Rolf Andersen

11.000 kroner å lage, trykke og sende et nummer ut til 
medlemmene.

Jeg ønsker alle lykke til med dueholdet. Husk å sende inn 
små og store ting om hobbyen din til redaktøren. God 
sommer.

Redaktøren
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SLIPPRAPPORT 
GRUPPE 8 
JÆREN BREV-
DUEFORENING  

Bømlo 100 km 
den 2/5-15 – 309 
duer.
Så er sesongen 
igang, og første 
slipp er som van-
lig Bømlo. 
Det ble ett raskt 
slipp hvor der 
kom mange 
duer i første flokken. Vinner ble 
Auestad med 13-7583 enkehun 
som er av god gammel Auestad 
mix stamme. Nummer 2 ble Kluge 
med 13-7836 enkehun som er etter 
årets sprinter 2013.Dette er Lo-
meland/KLUge mix.  Due nummer 
3 ble 13-7666, enkehann hos Had-
land. Denne duen vant Ervika 400 
km 2014, og ble nr 6 til årets due 
Vestlandet samme år. Stammen på 
denne er Lomeland/Jan rønn /Atle 
Andersen/Denisse.

Bømlo 100 
km 
den 10/5- 319 
duer.
Vinnerduen ble 
14-10775 enke-
hun fra Auestad. 
Avstamning på 
denne due er Bu-
walda-Mæland/
Denisse. 
Helsøster ble 
forøvrig nr 2 
mvl cup 2014 for Trygve Tjessem. 
Nummer 2 ble som sist Kluge med 
due nummer 14-10415-enkhan av 
Ouwerkerk- Deckers avstamning. 
Nummer 3 ble Dirk med 13-2098 
som er av De Zutter/Van Dyck 

enkehun Grondelaers/larsen 211/
Buwalda. Denne hun ble også årets 
essdue vestlandet 2015.  
Totalt sett ble det ett bra slipp med 
god hjemkomst. 

Ervika 1 400 km 
den 16/6- 81 duer 
På denne dagen kjørte vi 2 slipp. 
På Ervika 1 vant Hadland med en-
kehunn 14-10249. Hastigheten er 
bra med 1459 m/min. Dette er en 
hun etter en gammel flyvehann av 
Irsk tilflyver avstamming. Moren 
er av L og M Sørensen (Gronde-
laers/Engels)  og  255 stammen til 
Henning Jørgensen. Denne hun-
nen er også mor til Gruppevinner 
hos Gjert Hole. 
Nummer 2 ble Auestad med due 
nr 14-9499 enkehun som stam-
mer etter duer fra Koopman/
Meldgård-Larsen 211. Denne due 
ble også nummer 4 essduer Vest-
landet 2015.
Nummer 3 ble Kluge med due 
13-7841 enkehun av Ouwek-
erk-Dekkers avstamming.

Ervika 2 400 km 
den 8/6 56 duer,
Hadland vant også dette slippet 
med 13-7668- en enkehan som 
også ble nr 3 på Hellesøy og nr 5 
årets due Vestlandet.   Nummer 2 
ble Auestad med due nr 14-10785 
enkehann som er en ren Denisse 
fra Tjessem . Nummer 3 ble Kluge 
med 14-10401 enkehunn som 
stammer fra Lomeland/Denisse.
Begge Ervika slippene hadde bra 
hjemkomst til og være 400 km 
slipp.

Frøya 20/6 600 km 
 35 duer 

Så var det tid for årets lengste og 

avstamning. 

Hellesøy 200 km 
den 14/5-217 duer 
Dette ble også ett raskt slipp med 
vinnerhastighet på over 1700 m/
min. Vinner ble igjen Auestad 

med enkehun 14-9251. Avstamn-
ing Supercrack-Phanke. Nummer 
2 ble due nr 14-9748 en Naturlig 
hann hos Gunnar Fjeldså.  Faren 
til denne duen er en Polsk tillfly-
ver og moren er fra hans gamle 
Vermote-Vanderbushe-Gansen 
stamme fra 80 tallet. Hadland ble 
nummer 3 med enkehan 13-7668. 
Denne hannen ble også nummer 5 
til årets due Vestlandet 2015. Den 
er etter en tidligere Sleipner vinner 
som stammer fra Lomeland-Eld-

ing- og en hun fra Team Larsen 
211 gammel maraton stamme.

Hellesøy 200 km 

hardeste slipp. Mye stod på spill 
for nå skulle gruppemesterskapet 
avgjøres. Det ble ett vannskelig 
langslipp med kun en due inn-
enfor flyvetiden. Due nummer 
13-11521 enkehunn fra Hadland   
kom på 254 m/min, og ble dermed 
vinner av dette langslippet. Samme 
due var også på ervika 3 dager før 
innsetting til Frøya og ble nr. 21. 
Duen er avlet av Gjert Hole og 
stammer på fars siden fra Martin 
Sangers Eagle Eye og Flaming red. 
På morsiden er det litt forskjellig 
Gjert Hole Mix. 

Bømlo 26/6 100 km
101 duer 

Sesongen ble så avsluttet med ett 
raskt Bømlo hvor Auestad vant 
med   due nr 14-9251. En enkehun 
som stammer fra Supercrack og 
Phanke. Samme due vant Hellesøy 
14/5. Nummer 2 ble Kluge med 
due 14-10415 samme due ble 
nummer 2 på Bømlo 10/5. Num-
mer 3 ble Hadland med 14-10249.
Denne hun er etter to flyve duer 
som er satt i avlen. Stamme er 
Hadland mix. 

den 23/5 – 264 duer
Nytt slipp med god hastighet. 
Kluge vinner med 1750 m/min. 
Vinnerdue 14-10494 er en en-
kehan som også ble nummer 
6 ess duer hanner Vestlandet 
2015. Denne duen er av gammelt 
Kluge stoff i krysning med Koop-

man-Ouwerk-
erk-  Deckers.  
Nummer 2 blir   
Dirk som bor i 
samme område 
som Kluge. Dette 
er due nr.13.7523 
som er en tilfly-
ver fra Auestad. 
Nummer 3 blir 

Fjeldså med due nr 14-9756. Dette 
er av hans gamle mix stamme – 
Vermote/Vanderbushe-Gansen 
stamme fløyet Naturlig.

Florø 300 km 
den 8/6-186 duer
Etter at Auestad har vunnet 3 av 
de første slippene var det mange 
som ville sette han på plass nå 
som avstanden strakk seg over 300 
km. Her ble det litt kaotisk, med 

rask innkalling 
til innsetting, 
og med natt 
transport opp 
til Florø.  Første 
due landet hos 
Kluge på nytt 
slipp rundt 1700 
m/min. Vinner-
due nr 14-10494 
enkehann er 
tydeligvis i form 
for den vant også 
Hellesøy helgen 
før. Hadland 

ble nummer 2 med enkehan 14-
10285. Begge foreldrene er fra 
Atle Larm Bergen. Her ligger Ben, 
Slab,De Klak og Larm sin gamle 
langflyver  stamme bak .Nummer 
3 ble Auestad med due 14-9510 

Med dette var voksen sesongen 
over for i år. Alt i alt gikk det stort 
sett bra. 
Håpet for 2016 sesongen er at flere 
slag kan blande seg i teten.  Vi 
har blant annet 2 nye medlemmer 
fra Polen, videre har 2-3 tidligere 
medlemmer besluttet og satse for 
fullt igjen. 

 Vi skal ha tre Sport-
sklasse slipp fra 
Hellesøy med eget 
oppslipp, og hvert medlem 
har maks 4 duer hver.   Det blir 
spennende og se hvordan disse 
slippene går i forhold til hoved 
slippet med 200-300 duer.   Videre 
er Kluge blitt pensjonist, og han 
varslet tidlig i vinter at han tar rent 
bord i 2016. 

 Frøya 600 km ble 
vanskelig, men vi vil 
prøve samme stasjon 
også i 2016. 

Hilsen Gruppe 8
JBF
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Undertegnede hørte 
første gang om Tim 
Igelkjøn i 2013, 

... da besøkte jeg hans klubbkam-
erat Raymond Kalleklev, som 
mottok en telefon,  og sa ”hei Tim”. 
Deretter fulgte en intens 5-minut-
ters samtale, som kun handlet om 
brevduer. Da samtalen var over 
spurte jeg hvem denne Tim var. 
Jeg fikk vite at Tim Iglekjønn var 
en knakende kjekk kar som net-
topp hadde startet opp igjen med 
brevduer, at han var helt ”crazy” 
når det kom til brevduer, og at jeg 
garantert kom til å høre mer om 
han. Raymond fikk rett.

Tekst: Lars Corneliussen 
(www.corneliussenpigeons.com)

Foto: Lars Corneliussen og 
Tim Igelkjøn

Ivrig og positiv
Året etter traff jeg Tim på det 
årlige arrangementet på Nøste-
boden i Bergen. Han viste seg da 
som en sterk bidragsyter til dette 
arrangementet, og hjalp til med 

på et gårdsbruk i nærheten av 
Åsane utenfor Bergen. 
(se bilde nedenfor)

Gården er omgitt av vakker og vill 
vestlandsnatur, med en liten innsjø 
og majestetiske fjell som nærmeste 
nabo. Her holder Tim til sam-
men sin kone Anne-Britt, sønnen 

Emil, en stor flokk med sauer, og 
en enda større flokk med brev-
duer. I garasjen står en annen av 
Tims lidenskaper, en amerikansk 
sportsbil. Tim liker å benytte seg 
av mulighetene naturen omkring 
gir han, så jakt, fiske og skogsar-
beid beriker også hverdagen, men 
synet av flyvende brevduer i disse 
omgivelsene gir Tim det lille ek-
stra.  Brevdueslaget er meget flott 
innredet, med ulike praktiske løs-

det som trengtes til avvikling av 
auksjon og håndtering av duer. 
Fikk også en fin prat med Tim, 
og jeg forstod raskt at han var en 
person som mente alvor med sin 
tilbakekomst til brevduesporten. 
Jeg sa til Tim at jeg hadde lagt 
merke til navnet hans på resultat-
listene, hvorpå Tim svarte at ”det 
var bare begynnelsen”.

Alt har en start
I 1979 var Tim en ung mann som 
i likhet med sine jevnaldrende, 
observerte de mange brevdueslag 
i Bergensområdet. Tim sitter igjen 
med et inntrykk av at nærmest 
alle drev med duer på den tiden, 
eller så kjente man i det minste 
en som drev med brevduer. Tim 
trekker særlig frem en person som 
betød mye for alle de juniorer som 
fattet interesse for brevduesporten. 
Nordman Vik var en ildsjel i Ving 
Brvedueklubb, og han tok seg også 
av juniorene i klubben. Tim husk-
er godt at Nordmann hjalp til med 
kjøring av duer til trening og til 
klubbhus. Tim synes det er viktig 
at Nordman Vik trekkes frem, og 
han savner i dag den samme type 
iver og innsats fra eldre medlem-
mer knyttet til juniormedlemmer 

ninger som gjør stell og renhold 
enklere. Tim har godt tak på det  
snekkerfaglige, og har bygget det 
aller meste selv. Når man står og 
ser utover gården er det rart å tro 
at Åsane storsenter og IKEA kun 
er fem minutter med bil unna.

Tilbake til start
I 2013 fikk brevduemann  og 
bekjent av Tim, Torbjørn Larsen, 
problemer med å finne et sted til 
å ha sine duer. Da satt Tim i gang 
med bygging av dueslag på sin 
tomt. Tanken var da at Torbjørn 
Larsen og han skulle drive med 
brevduer sammen, men kort tid 
etter at dueslaget stod klart, hadde 
det dukket opp en mulighet for 
Torbjørn å ha duer i nærheten 
av der han bodde, og dermed sto 
Tim med et dueslag på sin tomt, 
klar til oppstart. Han bestemte seg 
for starte med brevduesporten for 
seg selv igjen , og god støtte og 
hjelp skulle han få av kona Anne-
Britt. Høsten 2013 var han med 
på ungdueslippene, og bemerket 
seg allerede her med meget gode 
plasseringer, og oppsiktsvekkende 
god hjemkomstprosent.

Pustet mesterne i na-
kken fra første stund
I 2014 startet Tim kappfly-
vningssesongen med de voksne 
duene (kun ettåringer) på en 
overbevisende måte. Raymond 
Kalleklev og Kenneth Silkebækken 
var slagene som vant de første slip-
pene,  men Tim fulgte hakk i hel. 
Stormesterne fikk virkelig merke 
at rekrutten pustet dem i nakken. 
Mot slutten av voksensesongen 
viste Tim ”guts” og sendte 8 duer 
på hver av de to lengste slippene 
fra Hitra. På tross av stor frykt for 
store tap fra denne slippstasjon, 

og nybegynnere. 

Som ungdom oppsøkte Tim sta-
digvekk dueslaget til Nordman,  
og da han på sine eldre dager fikk 
problemer med isjiasnervene i ryg-
gen, stilte Tim opp med hjelp til 
stellet av hans duer. Som takk til-
bydde Nordman noe som var van-
skelig for Tim å takke nei til. Tim 
fikk plukke ut de ungduene fra 
slaget som han ville ha, og dermed 
var han i gang med brevduespor-
ten. Tim mimrer om oppstarten 

med brevduesporten 
med å vise meg et utklipp 
fra lokalavisen i Åsane, 
som viser en stolt ung 
mann med en due i hver 
hånd foran sitt daværen-
de dueslag. Nordman Vik 
døde for noen år siden, 
og for å vise Nordman 
den siste ære og respekt, 
slapp Tim opp 200 duer i 
forbindelse med begrav-
elsen.

Tim bor idyllisk 
og landlig til, og er en 
nevenyttig kar,

beviste Tim at man kan komme 
langt med å ha tro på duene sine. 
Han fikk hjem 4 av 8 duer inn-
enfor maksimaltiden på det ene 
slippet fra Hitra, og 2 av 8 på det 
andre slippet fra samme sted. 
Belønning for dette ble en flott 16. 
plass i Norgesmesterskapet i 2014.

Stammene på slaget
På spørsmål om hvilke stammer 

som utgjør hoveddelen av be-
standen på slaget til Tim, viser 
han meg en meget godt organisert 
ringperm der han holder oversikt 
over duenes stamtavler. Han har 
duer som stort sett kan spores 
tilbake til fire navn: Brødrene Jans-
sen, Jos ”De Klak” van der Limpt, 

Tim med sin sønn Emil og sin kone 
Anne-Britt og en utvalgt due for 
anledningen.

Tims gamle dueslag fra begynnelsen av 
1980-tallet.

Tims dueslag øverst.
Tim sitt flotte dueslag og et ele-
ment han trives meget godt i.
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Wim Muller og Wim Moens. Etter 
håndtering av en stor del av duene 
på Tims slag, kunne undertegnede 
slå fast at det i hvert fall ikke var 
noe å utsette på kvaliteten på 
duenes fysikk. Avlslaget til Tim 
hadde en sammensetting som var 
spennende, og han har en klar 
tanke på hvordan han nå videre 
skal arbeide med seleksjon. 

– Jeg fjerner duer fra avlslaget 
som ikke raskt viser sin verdi 
som avler, utbryter ha.
Verdensmesterskap og rekrutt-
mesterskap – da blir det kake!

2015 skulle 
by på flere 
spennende 
sportslig 
positive 
opplevel-
ser med 
duesporten 
for Tim. I 
likhet med 
mange av 
sine sport-
skamerater i 
Norge liker 
Tim å delta 
med sine 
duer på One 

Loft Races, og i 2015 fikk han bevi-
set på at han sitter med duer som 
egner seg til denne typen konkur-
ranser også. Han deltok med en 
due på Norges landslag i FCI-VM, 
og med den så gikk det riktig så 
bra. Den skulle bli Norges beste 
due i finalen, og med sin 5. plass 
bidro den sterkt til den norske 
bronsemedaljen i verdensmester-
skapets lagkonkurranse. 

Tim sendte også duer til DaPiRace 
i 2015, og også her hevdet en av 
hans duer seg riktig så bra. Duen 
deltok under syndikatet ”Team 
BBK” og  i finalen endte denne 
opp på en sterk 13. plass. Duen 
med det klingende navn T/T Cow-
boys 2 ble også meget populær på 
den etterfølgende DaPiRace-auks-
jonen, og ble vel til slutt en av de 
dyreste duene som ble solgt  Også 
på hjemmebane gjennomførte 
Tim en sterk sesong. I NBF-sam-
menheng  hevdet han seg godt i de 
fleste mesterskap, og med sine 495 
poeng i klasse 3, ble han en overle-
gen vinner av NBFs rekruttmester-
skap. Gratulerer! Fra og med 
2016-sesongen er ikke Tim lenger 
er å regne som rekrutt, men han 
har fortsatt sportslige ambisjoner i 
de ulike NBF-mesterskap. – Målet 
er å hevde meg godt i de aller fleste 
mesterskap som er, uttaler han. Vi-
dere har han også ambisjoner om 
å hevde seg internasjonalt på ulike 
OneLoftRaces, men han fremhold-
er at det kanskje er vel så viktig å 
ha ambisjoner på det sosiale plan. 

– Det er viktig å bidra til et pos-
itivt miljø blant oss medlemmer, 
fortsetter han. – Vil du forresten 
bli med inn på kaffe og kake, Lars? 
Lykke til videre med brevduespor-
ten Tim, og takk for en hyggelig 
stund  hos deg, sammen med deg, 
duene og familien din.

Tims due som tok en sterk 13. 
Plass i finalen i DaPiRace 2015. 
Duen er av samme avstamning 
som VM-duen. Krysning av Klak(-
Janssen) via Brdr. Brøbech og Wim 
Moens-duer.

I slaget har Tim anrettet en for-
gang med en sittebenk/oppbevar-
ingsboks. Her koser Tim seg med 
å betrakte duene.
Nederste bilde er av sønn til Tim. 
Emil får nok god opplæring om 
duer :)

Når man blir rekrutt-
mester i Norges Brevdue-
forbund, og nummer 5 
i Verdensmesterskapet i 
brevduesport, da vanker 
det kake. Det passet jo fint 
at det var farsdag.da un-
dertegnede var på besøk.

En dag satt jeg å re-
digerte i bladet
(redaktøren).
Da dumpet det inn 
en 
hyggelig melding i 
mailboksen. Mailen 
var fra Peter Olsen. 
Peter bor i Alta i 
Finnmark. 
Veldig flott å få et 
innlegg fra det flotte 
nord! 

Peter skriver:
Tenkte jeg ville fortelle litt om 
mitt tidligere og nåværende 
duehold.
Jeg har hatt Brevduer tidligere, 
kjøpte duer fra Kåre Christiansen 
som på den tiden fløy utrolig bra 
og noe hos Walter Kilvik, jeg var 
da 10-12 år gammel. Er nå 29 så 
gikk noen år før det blusset opp 
igjen.
Det var god avstamning på du-
ene jeg kjøpte fra bla annet Jan 
Aarden og Vermote . Husker det 
var veldig god støtte fra sporten, 
fikk veldig gode duer til en fin 
pris. 
Kåre Christiansen ordnet med 
Sputnik, slippkurv og duefor til 
meg. 
Slippkurven har jeg enda, den 
lever i beste velgående.

Interessen avtok med kjønnsdrif-
ta og andre nye ting i livet som 
med ungdom flest.
Men interessen har aldri avtatt 
helt og når min datter på 11 år og 
lillebror på 13 begynte sommeren 
for 2 år siden å se på bilder fra 
min tidligere due karriere, fikk 
jeg og de veldig lyst på brevdu-
er:-) min far har hatt mine duer 

fram til i dag, men ingen tren-
ing eller avl på de! Ville derfor 
kjøpe nye duer for Start i et nytt 
dueslag. Da disse duene ikke har 
noen god forutsetninger! Jeg har 
et mål med en distanse på ca 
750km, det er til mine foreldre 

sitt feriehus i Finnland :-) 
Veldig få som driver aktivt med 
brevduer her i nord, men har 
kommet i kontakt med en i 
Hammerfest som har Brevdu-
er, er 130km å kjøre og 80 km i 
luftlinje. Det er også 2 personer 
som bor noen mil fra Alta som 
er interessert i å kjøpe duer av 
meg. Har satt duer til salgs på fb 
og Finn.no i håp om å få solgt 
til noen som ønsker å drive med 
duer i Alta, så vi får se hvordan 
det går. Håper å få i gang et due-
miljø i nord ;-) 
 
I mars-april 2015 satte jeg an-
nonse på Finn.no at jeg ville 
kjøpe duer.
Men var liten respons på det, kun 
noen få som ikke var aktiv som 
ville kvitte seg med "brevduer» 
stolte ikke på at jeg fikk kjøpt 
meg noe kvalitets duer på denne 
måten. Så jeg tok da kontakt med 
Snorre Lindberg. Han kunne ikke 
levere så stort antall på så kort 
tid. Dilla hadde da tatt så over-
hånd at jeg kunne ikke vente mer, 
da anbefalte han meg om og ta 
kontakt med Dirk. Han kunne le-
vere. Så i Juni 2015 satte jeg ihop 
et due slag, og så kjørte jeg og 
min datter 1500 km tur-retur og 
møtte dirk i Fauske. Der kjøpte 
jeg 4 slippkasser, 40 sittetrekant-
er, 2 stk. fortro noen sekker for 
og 37 dueunger av dirk Gebert. 
Da var vi helt i "100" og kunne 
nesten ikke vente med å begynne 
og fly de.

Var veldig plaget med mye hauk 
og falk i begynnelsen rundt sla-
get. Mistet 13 unger rundt slaget 
de første ukene, Under trenings 
slipp mistet jeg kun 2 duer, så ser 
veldig bra ut den trenings ruten 
jeg har.
Det virker heldigvis som om 
Haukene har blitt færre nå. 

Her er bilde av i min barndom.
I høyre hånd er en veldig fin 
Jan aarden han kjøpt av Kåre 
Christiansen.
Den i venstre hånd mener jeg 
er en Vermote hu om jeg husker 
helt rett.

Min datter Sandra Helen, 
hoppende glad når vi hentet de 
første duene på Fauske.
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Duene kom rimelig kjapt og samlet hjem under 
trening. 

Følgende treningsslipp hadde jeg i 2015: 1x3km 
1x10km. 2x12km 1x15km 1x27km 1x45km. 
1x60km 1x95km. 1x125km 1x150km
Trente de bare opp til 150 km. Så måtte jeg gi meg 
inntil videre.
Planen er og flyve med de fra Finland. Der ter-
renget er bedre egnet, ikke mye høye fjell og 
fjorder også er det lettere og bedre veier en og 
kjøre de nedover Norge.
Mine foreldre har sommerhus i Jakobstad i Fin-
land. Det er 920km å kjøre dit ned og 750 km i 
luftlinje. Snakket med Mattilsynet om og ta de 
over grensen for treningsslipp. Men Mattilsyn-
et, nekter meg å ta trenings slipp i Finland. Kun 
konkurranse er lov. Men har snakker på nytt med 
en dame jeg kjenner i Mattilsynet, hun sier jeg 
bare skal søke. Paramyxo-vaksinering må være på 
plass før en søknad eventuelt kan godkjennes. 
Så det skal jeg få på plass og prøve med en søknad. 
For flyve de fra Finland på lange distanser SKAL 
jeg få til!

I dag har jeg et slag med 3 rom, mulighet for å dele 
av for et rom til.
1 stort rom for oppbevaring av for og kurver.
En avdeling for unger/ungduer der det er et rom 
med utgang til voliere.
Og et rom for avls-duene med litt i overkant av 35 
redeplasser.
På veggen på utsiden av avlsrommet er det mon-
tert en stor Sputnik som funger som en lufteplass 
for avlsduene inntil videre.

Planen er og flyve det naturlige system,
I desember kjøpte jeg 2 duer på auksjon i Dan-
mark som stammer fra Helge Karlsen og Steinar 
Berntsen igjennom Team Femhøje, de har jeg fått 
en veldig fin unge etter.
Også kjøpte jeg 35 avlsduer fra Dirk Gebert.
Satte duene i par i begynnelsen av desember, det 
gikk ikke helt som forventet.
Størsteparten av egga frøs til 
is når grader stokken kom un-
der -33 rett før klekking.
Har nå 15 unger og 22 egg.
Bestilte 200 ringer for 2016, tror det vil holde bra.
Prøver og avle så mange unger som mulig, så jeg 
har noe å flyve med.

Og få sortert fort bort det som 
ikke egner seg på langflyvning.
Har en filosofi om å kun avle 
på de som kommer hjem fra de 
lange distansene jeg skal fly fra.
Under her har jeg listet opp noen 
blodslinjer som jeg har.
Er mye forskjellig, men er nå det 
som står på stamtavlene.

•noe Lindberg blod
•remi de mey
•racher/drapa Klaus racner
•John en Jan beack
•Peter van de merve
•de zutter 
•van dyck
•Janssen 
•flor engelsk
•kopmann
•louis van loon
•gehammert

Kjøper nå for, vitaminer etc. fra 
Felleskjøpet som er beregnet for 
duer.
De har en blanding som heter 
Duefor, den var ikke noe god. 
Nå kjøper en blanding som heter 
Flyvefor, den fungerer veldig bra.

Treningsplan med de voksne er.

106 km  187 km
295 km  398 km 1uke hvile
560 km  14 dager hvile 
106km
700km

560 km er målet jeg streker meg 
etter i 
2016 
Om 
det går 
bra 
på på 
slip-
pene 
opp til 
560, 
prøver 

spørsmål og komme med tips, 
og det setter jeg stor pris på!

Så nå er det bare å avle unger og 
vente på flyve sesongen 2016!!! 

Mvh Peter

race her oppe
«alla» million dollar race.
Har snakket og fått mye tips fra 
duefolk sørpå både over Mail og 
tlf. 
Dirk Gebert, Khuram Amir, 
Bjarte Alvaer og Tom Arne 
Skofterød har virkelig vært 
behjelpelig med å svare på 

jeg på 700. 
Blir spennende og veldig utfor-
drende å prøve på dette, men jeg 
har tro på at det skal gå.
Har jo en fordel med at duene 
kan på lange distanser flyge hele 
natta i midnattssol.
Har fleipet litt med både Bjarte 
og Tom Arne om og lage One loft 

Joakim Wahlund fortalte meg at han 
begynte med duer i Bjuv i 1974 
som en junior med Martin sin fetter, onkel Rolf, SM-mester i 2014, og 
bestefar Sixten Dahlkvist hadde begynt året før så du kan si det var en 

stor brevduefamilie. 
Joakim alltid likt dyr 
så det virket naturlig at 
han skulle håndtere dyr 
av noe slag. At det ble 
brevduvesport han aldri 
har angret på.

Hans prestasjoner i det svenske mesterskapet er: 2013 før-
steplass, tredjeplass i 2014 og nå igjen i 2015 svenske mester, 
en flott serie. Han tiltrer dermed en av de virkelig store på 
svensk brevduvesport gjennom all tid. 

Svensk mester 2015
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Han har også over fem år tatt ikke mindre enn 104 medaljer i 
andre distrikt. En utrolig prestasjon som gir respekt fra enhver 
motstander.

Hvilke duer er det som gjør at Joakim en vanskelig motstander?
Hans to beste duer i 2015 har vært:
20-13-666, beste kvinnelige nasjon-
al nord og andre beste due totalt.
20-12-283, beste kvinnelige innen-
riks sør og 2 beste due helt sør.

Joakim lar alle duene fly kortdis- tanse og mellomdistanse, 
deretter hvile ca. 20 av disse duer til kvalifisering for de neste 
flygningene.
Gode duetrekk til Joakim er når de er ute og trener. Han 

ønsker alle i luften uten 
feil ved inngangen, det er 

viktig disiplin.
Han flyr hovedsakelig 2-års og eldre duer på lange avstander, men 
blandet med eldre rutine og debutanter hvor han plukker ut debu-
tanter utelukkende gjennom sin stamtavle, at det må være for lange 
avstander i stamtavlen.
Han får alle duene på gulvet (etter rengjøring gjøres 2 ganger / dag). 
Alle duene får samme fôret der fokus er i hovedsak på innenlandske 

duer, er at en litt tyngre feed. Dette fôret kommer fra Polen, Kampol-feed.

Nytt for neste sesong:
Ingen 1-åringar blir satt inn i sammen med de eldre duer. De flyr kun fra blått slag hvor det er 1-åringar. De 
som gjør seg verdige gjennom resultatlisten og blir overført som 2-åringer til det store slaget.

Joakim konkurrere svært sparsomt med barna sine. Av de 90 barna konkurrerte han bare med 15.

Endelig oppsummering:
Man kan bare konkludere med at Joakim investering i nye flytyper, perfekt styring, materialer av høyeste 
klasse og god matching av sine duer har gjort ham til Sveriges beste duemann i alle kategorier.

Gratulerer fra meg og mange andre. Resten av oss må gjøre det bedre neste år.
Lykke til i 2016.
Peter Birch
Club 20
Helsingborg.

Artikkel om Joakim Wahlund er redigert og klippet fra det svenske brevduebladet (etter tillatelse)
Stig Morterud, Redaktør Norsk tidsskrift for brevduesport.

Januar ca. 25 januar NBF’s representantskapsmøte med premieutdeling NBF - styret/ arrangør

ca. 25 januar NBF’s Landsutstilling Arrangør/ NBF’s Domerklubb

ca. 25 januar NBF’s Årsfest NBF - styret/ arrangør

Februar 1. februar Oversikt over: 
• koordinater på nye medlemmer
• medlemmer som ikker er aktive
• rekrutter
• juniorer
• nye slippstasjoner 
• endringer av oppslipp sendes til 
utregningsansvarlig og sekretær i NBF

Gruppene

15. februar Innsendelse av kappflygningspla-ner med anmeldelser og 
gjen-nomsnittsavstander til utreg-ningsansvarlig og sekretær i NBF

Gruppene

Mars 1. mars Utsendelse av gruppenes kapp-flygninger og anmeldelser NBF - styret
1. mars Frist for korrigering av ringlister.

Riktig styresammensetning + oversikt over kontroll-, innset-nings 
og utregningskomite i fore-ninger og grupper (med mail-adresse) 
sendes til materialforval-ter og sekretær i NBF

Foreninger og grupper

April Innlevering av duer til FCI - VM 
(Egne frister for påmelding og forsendelse)

VM - deltagere gjeldene år

mai
juni
juli
august
septem-
ber

Etter hver 
innsetning

Legge inn innsetningsfiler m/ kryssede duer i «Resultatservice» Gruppene

Etter hvert 
avtrekk/ 
avstempling

Legge inn resultatfiler i 
«Resultatservice»

Gruppene

1.juni Ringbestilling Foreninger og grupper
1. juli Ringbestilling NBF - styret
15.august Alle klasser i NBF, utenom kl. 10 & kl. 17 skal være ferdig kontrollert 

i NBFs resultatsystem, «Resultatservice,» NBFs sekretær varsles om 
at resultatene er godkjent av den enkelte gruppe.

Gruppene

oktober ca. 10. okt. Innkalling til NBFs formannsmøte NBF - styret

ca. 10. okt. Foreløpig driftregnskap og kommende års budsjettforslag NBF - styret

15. oktober Bestilling av ringer til medlemmer i foreninger og 
grupper

NBF - styret

24 oktober kl. 10 & 17 skal være ferdig kontrollert i NBFs resultatsystem, «Re-
sultatservice,» NBFs sekretær varsles om at resultatene er godkjent av 
den enkelte gruppe.

Gruppene

29. oktober NBFs Formannsmøte

novem-
ber

1. november Innsendelse av ringfordeling og medlemsliste med medlemskategori 
til materialforvalter

Foreninger  og grupper

5. november Referat fra Formannsmøtet Styret
10. november Forespørsel om deltagelse i FCI VM Styret
25. november Saker til representanskapsmøtet sendes til NBFs sekretær Gruppene
1.desember Bestille NBF - premier NBF - styret

10. desember Svarfrist om deltagelse FCI VM Medlemmer

Senest 1 måned før representantskapsmøtet(ca. 25. desember). Innkalling til repre-
sentantskaps-møte og årsregnskap med budsjettforslag

NBF - styret

Årshjul
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Bilde: Jan Gunnar 
Skipstad (t.h.)og Lars 
Erik Bentzen (t.v.)

To fornøyde karer  
leverte inn duer  hos 
Meldgaard (MVL cup, 
Danish pigeon race).

Den 16. april var undertegnede 
i Danmark for å se nærmere på 
“One loft race” prinsippet. Jeg had-
de bestemt meg for å prøve avkom 
etter mine beste avlsduer, og tok 
turen til Meldgaard for å se innset-
tingen med egne øyne. 

Jeg synes selv at jeg var tidlig ute, 
men det var allerede en lang kø 
med biler. Mange ville levere sine 
beste dueunger i håp om å ta stor-
premien.

Da jeg kom ut av bilen traff jeg 
først flere tyskere, først var jeg 
overrasket over at det var så 
mange av dem, men så husket jeg 
at jeg kun var 3,5 mil fra grensen 
til Tyskland. Da var jo ikke det så 
underlig allikevel. Jeg gikk videre 
innover i hallen, og snakket med 
flere deltakere. Jeg handhilste på 
flere dansker som koste seg med 
kaffe og rundstykker som var satt 
frem av arrangøren.

Jeg gikk med duene bort til vak-
sinering og leverte stamtavler. 
Deretter ble duene registrert med 
datachip og lagt inn i datasystemet 
hos Meldgaard.

Da jeg stod der ble jeg oppmekr-
som på et par høylytte og glade 
stemmer. Jammen var også Jæren 
brevdueforening på plass. De 
hadde med en haug med duer. 
Jan Gunnar fortalte at han hadde 
lagd andelslag hvor det var flere 
som var med ham på å delta med 
duene, derfor stilte han også med 
så mange som 11 duer.

Redaktøren

“Det er deiligt å være 
norsk i Danmark”!

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

El-ringer og taurisanlegg
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