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Ledare
Ledare
Året har varit mycket ansträngande på olika vis. Vi har jobbat i mot vind p.g.a den rådande
pandemin covid19 och alla restriktioner. SBF styrelsen tappade under några månader även en ledamot
tillika kassör i förbundet p.g.a sjukdom och där vi övriga i styrelsen fick hjälpas åt med att fylla upp den
enorma luckan som uppstod kring den ekonomiska delen.
Tävlingssäsongen har avhållits med relativt goda resultat.
SBF styrelsen siktar på ett nytt år med en ny tävlingssäsong och med ännu bättre resultat och ett
fullspäckat flygproggram. Vi anser att utvecklingen måste fortsätta på de olika nivåerna inom
brevduvesporten.
Ambitionen och målet för framtiden är att SBF ska fortsätta jobba för våra medlemmars bästa och för
gemenskapen inom sporten.
Styrelsen vill också tacka alla medlemmar för Er engagemang och stöd, där vi tillsammans kan ta nya steg
inom brevduvesporten under det kommande året.
Vi håller tummarna att vi slipper inom snar framtid allt detta kring restriktioner samt att alla håller sig
friska !
Adnan Zuberovic
Förbundsordförande
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Svenska Mästerskapet 2021
1. Maher Elias
2. Håkan Färm
3. Nils-Folke Färm
4. Bedrich Mach
5. Adnan Zuberovic
6. Remzi Cambaz
7. Ali Neama
8. Laszlo Erös
9. Fredrik Kjellberg
10. Gyrgio Biro

Svenska Mästerskapet ungduvor 2021
1. Ravi Dissanayake
2. Pawel Gapski
3. Krzysztof & Szpak
4. Marcin Platek
5. Sava Mihajlovic
6. Artur Borsukiewicz
7. Kjell Kronkvist
8. Hashem Alkasan
9. Gyrgio Biro
10. Sead

ESS duva SM 2021
1. Bedrich Mach
2. Laszlo Erös
3. Bedrich Mach
4. Stanley Stämneryd
5. Nils-Folke Färm
6. Magnus Gapski
7.Laszlo Erös
8.Magnus Gapski
9. Nille Perera
10. Magnus Gapski

S-2017-088-29
S-2017-087-8
S-2019-088-91
S-2020-088-5
S-2019-068-179
S-2020-099-303
S-2018-087-121
S-2020-099-336
S-2020-008-110
S-2020-099-349

ESS ungduva SM 2021
1 .Ravi Dissanayake
2. Ravi Dissanayake
3. Ravi Dissanayake
4. Ravi Dissanayake
5. Pawel Gapski
6. Ravi Dissanayake
7. Sead
8. Gyrgio Biro
9. Marcin Platek
10. Kjell Kronkvist

S-2021-002-5
S-2021-002-12
S-2021-002-11
S-2021-002-7
S-2021-008-107
S-2021-002-17
S-2021-094-264
S-2021-068-517
S-2021-031-70
S-2021-071-708
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Elias Maher - Svensk Mästare 2021
Han har idag brevduvor som klarar både kort, medel och
långdistans. Han har skaffat på sig duvor som stammar
från bl.a. Freialden-Hofen &son,Escheberg & son Hardy
Kruger, Vanneste / Rigole, och från sin vän Mohanad AlBayati. Elias och Mohanad har idag ett samarbete i
uppfödning med sikte på att få fram brevduvor som är s,k
allround och som klarar alla distanser.
Elias tränar sina duvor 3-5 dagar hemma vid slaget.
Under tävlingssäsongen kör han med sina tävlingsduvor
mellan 3-3,5 mil 2 ggr i veckan inför tävlingarna för att
dom ska vara i god form inför tävling Han lägger ner
mycket tid på att få sina duvor i bra skick inför
tävlingarna . Han börjar med träningarna i mars/april
Maten är viktig, under tävlingssäsongen
• Vid hemkomst diet foder och elektrolyter
• Från söndag ger han flygfoder 40-50 gram per
duva, Han använder kvalitetsfoder från Belgien.
Han fodrar i foderkar på golvet – Viktigt att
duvorna äter upp allt.
• Medel och långdistansduvor får även mat på
morgonen insättningsdagen, det gäller inte kort
distans som fodras senast torsdagen innan
insättning
Hans framgångar har minst 1 år på nacken., Blev
klubbmästare både med äldre duvor och ungar
säsongen 2020 i Lunds BF
I år blev han Svensk Mästare i SBF och
• 1:a i transportgruppen Sydväst äldre duvor
• 1:a på långdistans i transportgruppen
Sydväst
•
Klubbmästare i Lunds BF

E

lias Maher är ursprungligen från Irak. Han kom till
Sverige 2007. I hemlandet hade han brevduvor och
högflygare. Här i Sverige startade han med brevduvor
2014 i Hörb. Han fick tag i brevduvor bl.a genom Mattias
Persson BK Vingen drygt 30 duvor startade han med.
Han gick med i Lunds Brevduveförening klubb 41
2017, och började tävla med sina duvor. I klubben
deltar han aktivt under tävlingssäsongen, och hjälper till
med klubbarbetet inför tävlingarna. En god kamrat och
omtyckt bland övriga medlemmar.

Elias har såklart siktet inställt att med årets framgång
fortsätta att satsa på nästa säsong och försöka att
försvara sin titel som Svensk mästare
På bilden ser man Elias med de 2 brevduvor som han
säkrade SM titeln med 2020-253 och 2018-258 de kom
på sista flygningen SM Ytterhogdal med minutens
skillnad och segern var ett faktum. Fantastisk prestation
på 70 mil hem till slaget i Hörby!
Vi gratulerar och hoppas att Elias fortsätter med sina
brevduvor och att han får nya framgångar 2022 .
Pokalen får han på årsmötet, såklart !
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Vinnare av transportgruppmästerskapet sydöst 2021.

Håkan Färm ► Gärds Köpinge◄

E

n kall novemberdag besökte undertecknad Håkan Färm, i Kiaby som blev sekt- och transport-gruppsvinnare 2021
samt 2:a i Svenska Mästerskapet. Håkan tävlar som nämnt i Gärds Köpinge BK, kanske en av Sveriges starkaste
föreningar för tillfället med medlemmar med mycket hög kvalité på sina duvor. Håkan berättar, att konkurrensen är
stenhård och i prislistor för gruppflygningar och sektionsflygningar är det alltid någon från Gärds Köpinge som ligger i
topp. Detta triggar naturligtvis och man kan inte ligga på latsidan i någon tävling för då är distanserad.
Håkan har den bestämda uppfattningen, att skall man lyckas ordentligt med duvorna så får man inte göra avkall på
varken duvmaterial, foder, miljö eller slagledning. Under senare år har därför avelslaget fyllts på med duvor från Bo
Eriksson, Ulrik Lejre Larsen, Danmark och från Nils-Folke Färm.

Resultat 2021
Här under redovisas Håkan fina resultat tävlingsåret 2021.
1:a sekt 46 / Transporgrupp Sydöst
2:a Svenska Mästerskapet
2:a Grupp 1
1:a Gärds Köpinge
3:a sekt 46 ungdjursmästerskap
4:e essduva sekt 46 / 68-20-483
1-2 a bästa 1-åringar sekt 46
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5:e essduva i grupp 1 68-19-111
7:e essduva FCI medel 68-19-111
Här nedan kan vi läsa Håkans jämna resultat på Svenska Mästerskapets alla 8 grupp tävlingar.

Station
Borlänge
Duvberg
Örebro
Östersund
Eskilstuna
Sundsvall
Örebro
Ytterhogdal

Avstånd
500 km
675 km
360 km
790 km
350 km
720 km
360 km
650 km

Placering
3, 4
14, 27
8, 10
3, 5
14, 18
16, 27
16, 20
4, 5

Slaget

Håkan har två duvslag på den för övrigt välskötta tomten Det ena
slaget innehåller fyra avdelningar tre för änkeduvor och en
avdelning för ungdjuren. Det andra är nyinköpt slag som bara
innehåller avelsduvorna.
Håkans änkeavdelningar är bra ventilerade, ljusa och torra. Det
gäller hela tiden vara öppen för hur de ledande slagen är
konstruerade för att få idéer att ytterligare förbättra sin slagmiljön.
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Systemet
Duvorna flyges på det totala systemet och paras alltid i slutet av februari. Varje par får föda upp ungar. På grund av
hökfaran hålles duvorna inne till slutet av mars. Träningen startar i mitten av april och då på ett avstånd på 20-30 km och
tränas då när vädret tillåter. Hanar och honor släpps alltid tillsammans vid träning. Under veckan så tillbringar duvorna
sin tid i sitt slag och efter träning så får de gå in i sin respektive avdelning, ingen rotation tillämpas. Strävan är alltid att få
ut duvorna morgon och kväll för den dagliga träningen ca 1 timme.
Kapflygningssäsongen startar i början av maj och då är målsättningen att samtliga duvor ska va förberedda för
tävlingsstarten. Flygslaget innehåller 30 boxar och då har det tillkommit 5 boxar till nästa års tävlingar. Totalt tävlar
Håkan med ca 60 duvor på det totala systemet. För att öka motivationen vid särskilda tillfälle släpps både hanar och
honor ut tillsammans en timme för att öka motivationen.
På de längre distanserna är Håkan noggrann med kontroll av formen på duvorna så att de kan matcha sträckans längd.
De ett åriga duvorna kappflygs med stor försiktighet för som tvååring ska kunna gå på någon längre distans. Under
tävlingssäsongen fodras det med ett Polsk foder och picksten och vitamineraler finns alltid på plats.

Duvorna
Ett avelspar som Håkan värderar nu mycket högt är S68-16-167 som är son efter NOR04-16-107 av bästa Geerinckx
avstamning och mor är S68-08-116 som är efter Nils-Folkes ”102-linje”. 167 är i par med en hona efter Ulriks/Bo E
guldparet.

Detta par har avlat – S68-18-187 med placeringar i år 1/336, 4/238,5/271, 49,232. S68-19-112 med placering i år 3/151,
62/328, 11/4941
S68-18-186 med placeringar 1/224,6/336,15,436,51/234

◼

Vi kan bara gratulera till en fantastisk säsong!
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20 TIPS TILL FRAMGÅNG
INOM BREVDUVESPORTEN
När någon flyger bättre än någon annan så brukar
man direkt tro att det finns några hemligheter och
tricks som denne använder sig av för denna
framgång. Tror inte att det handlar om
hemligheter och tricks som den duktige mästaren
använder sig av.
Det som den framgångsrike i sporten gör är att
göra det väldigt enkelt för sig och besvärar sig inte
med hur duvans färgteckning är, vilken typ av öga
den har, hur duvans kropp och vingen är. Denne

låter istället korgen och tävlingarna visa vad hans
duvor är kapabla till !
Viktigt är att spendera så mycket tid som möjligt
med duvorna så att de får förtroende för dig som
deras ägare. Många duvor höjer sin kapacitet och
motivation när förtroendet och kärleken till sin
ägare skapas.
Men det finns inget perfekt sätt att göra det på
inom denna sporten. Men det finns dock vissa saker
alla måste göra för att lyckas.

20 saker att tänka på för att nå till en högre nivå:
1. God hälsa är 75% av hemligheten till ett framgångsrikt tävlande.
2. Att skicka duorna på träning, tar de till en god hälsa.
3. Några bra duvor är bättre än många underordnande.
4. Ge möjlighet till årets ungar att mogna, överansträng de inte med tuffa träningspass.
5. Ett stort tävlingsslag är aldrig nödvändigt för att vinna eller tävla framgångsrikt.
6. Ett brevduveslag står eller faller beroende på värdet/kvalitén på honorna.
7. De flesta sjukdomarna på brevduvorna uppstår vid fulla slag.
8. Ta det försiktigt och ha tålamod, börja med 3-5 avelspar och bygg en kärna från de.
9. Träna konsekvent och ha ett effektivt träningssystem med korta släpp upp till 30 km.
10. Para vinnare med vinnare eller vinnande blodlinjer med varandra.
11. Undvik att para duvor som har endast linjeavlats för att endast höja utseendet på
stamtavlan. Kostnaden är hög och resultaten är dåliga.
12. Många av de framgångsrika i sporten och deras ras/nedgång har varit när de försökt
slå in nytt blod till de duvorna man redan har misslyckats med.
13. Intelligenta brevduvor har inga problem att ta sig hem och anpassar sig till olika typer
av förhållanden.
14. För att lyckas inom brevduvesporten krävs 365 dagars skötsel.
15. Om du chansar på tävlingar med någon duva i hopp om att vinna en tävling, chansen
är då större att du vinner på en trisslott.
16. Spendera kvalitetstid med dina duvor och du kommer närmare en framgång.
17. Avla fram duvor efter resultat och inte efter ögonfärg, vinge, färgteckning etc.
18. Syresättningen i duvslaget ska vara god.
19. Framtagna kvalitetsfoder till de olika perioderna på året.om hjälp
20. Var ej rädd att fråga

Lycka till !!!
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Hej,
Svenska brevduveförbundets styrelse vill informera Er om anledningen till detta beslut om att
genomföra årsmötet via utskick av handlingar.
Tyvärr befinner vi oss i en väldigt dålig situation p.g.a den rådande pandemin och alla
restriktioner.
Vi har in i det sista hoppats på att genomföra ett fysiskt årsmöte, men tyvärr fick vi ta ett beslut
om att ställa in det p.g.a det ovannämnda.
Tanken var att vi skulle avhålla ett digitalt möte istället via en mötes länk utskickat till
klubbarnas utsedda representant till årsmötet.
Men även det får vi ställa in av två anledningar, den första anledningen är att vi i förbunds
styrelsen inte kan träffas det utsedda datumet p.g.a smittorisken och den andra är att vi inte är
säkra på att det tekniska delen fungerar som det ska hos alla den dagen.
Risken är då att någon representant uteblir från själv årsmötet.
Därför har vi tagit beslut att genomföra även detta årsmöte via utskick av handlingar som ni
kan ta del av och återkoppla till förbundet med Era frågor och svar, som vi sedan
sammanställer.
Vi kan bara beklaga över detta, då denna pandemin och restriktioner har ställt till det för oss
alla två år i rad.
Förbundsstyrelsen hoppas på förståelse från Er sida gällande dessa beslut som vi tagit för
allas bästa,
Svenska Brevduveförbundet
Styrelsen
Ordf. Adnan Zuberovic
Årsmöte 2022 02 26
Klubb:
Namn:
Utskick till alla klubbar i SBF gällande inställt årsmöte pga pandemin.
Fyll i och skicka tillbaka svaren till Jerry Lindbäck, e-mail: jerry.lindback1953@gmail.com eller
via brev
Jerry Lindbäck, Harald Lindvallsgatan 14, 212 40. Dessa handlingar ska vara sekr senast tillhanda 220215
Här måste också tydligt framgå vem som är klubbens representant och röstlängd.

OBS! Vid inlämnande av ”Annat förslag” måste personen vara tillfrågad och acceptera uppdraget!
OBS! Ringa in klubbens svar gällande alternativen: Ja - Nej
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1. Mötets öppnande

Adnan hälsar alla välkomna till detta årsmöte

2. Godkännande av kallelse

Ja

3. Parentation

Nej

Vi tänker på alla våra bortgångna medlemmar:

4. Val av ordförande till mötet

Utgår

5. Val av sekreterare till mötet

Utgår. Sekr sammanställer alla handlingar

6. Val av 2 justeringsmän/rösträknare

Yvonne Staf och Börje Nilsson

7. Prisutdelning
(se info på vår hemsida gällande pristagare. Priserna kommer att skickas ut klubbvis.)
8. Verksamhetsberättelse och resultat (se bilaga)

9. Revisionsberättelse (se bilaga)
10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

11. Val till styrelsen i SBF. Valberedningens förslag:
Kassör på 2 år:
Omval av Peter Björk
Ja
Ord ledamot på 2 år:
Omval av Nils-Folke Färm Ja
Omval av suppleant på 2 år:
Omval av Håkan Färm
Ja
12. Val av revisorer:
Ordinarie revisor på 2 år:Omval av Sven G Färm
Ordinarie revisor på 2 år:Kjell Kronkvist
Ja
Revisorssuppleant på 1 år:
Fahrudin Cehajic

Ja

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Ja

Nej

13. Valberedning: Alla klubbar uppmanas att komma in med förslag till valberedning inför 2022
1.
2.
3.
14. Årsavgift inför 2022:
Styrelsen föreslår oförändrat dvs 600kr
Ja
Nej
Annat förslag:
15. Budget inför 2022: (se bilaga)
16. Verksamhetsplan inför 2022: (se nytt SM förslag på hemsidan)
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17. Motioner 2022:
• 1. Se bilaga
Motivering:
• 2. Se bilaga

(stadgarna §11)

Ja

Nej

(motion sbf årmöte 2022)

Motivering:

Ja

Nej

18. Val av redaktionskommitté på 1år. Utgår. Ansvarig för vår nättidning är Nils-Folke Färm
Han vill ha in material och intervjuer från klubbar, mästare, gärna översättningar mm.
När tillräckligt med material inkommit, görs en tidning av detta
19. Avslutning
Slutligen ett stort tack till alla medlemmar/klubbar från styrelsen för att vi kan genomföra ett
annorlunda årsmöte trots pandemi, fågelinfluensa mm.

God fortsättning på 2022
Adnan Zuberovic
Ordförande

Verksamhetsberättelse SBF 2021
Styrelsen har bestått av:
Ordförande
Adnan Zuberovic
Vice Ordförande
Nils Folke Färm
Sekreterare
Jerry Lindbäck
Kassör
Peter Björk
Dataansvarig
Nils Folke Färm
Ravi Adrian Dissanayake
Suppleanter
Håkan Färm
Ali Neama

Verksamheten
Svenska brevduveförundet SBF och dess förtroendevalda styrelse arbetar alltid för att bevara och utveckla samt
modernisera brevduvesporten i Sverige i samarbete med internationella brevduveförbundet FCI- Federation
Colombophile Internationale.
Under detta verksamhetsåret har SBF styrelsen jobbat mycket kring att säkra upp och underhålla våra transporter
som vi befogar över, samt alla de digitala mjukvarorna.
Vi har även införskaffat ett nytt transportmedel i form av en ny kabin (lätt lastbil).
SBF har även arrangerat SM tävlingar, åtta (8) tävlingar med gamla duvor och två (2) med ung duvor i de
respektive grupperna.
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Medlemmar
SBF har haft en uppåtgående trend i antal medlemmar under verksamhetsåret.

Möten, kommunikation
Svenska brevduveförbundets styrelse har avhållit fem (6) protokollförda möten under verksamhetsåret. Av dessa fem (6)
har två (2) avhållits via telefonmöte p.g.a covid19.
Det har även avhållits ett (2) digitalt möte med internationella brevduveförbundet FCI- Federation Colombophile
Internationale.
Svenska brevduveförbundet har även avhållit ett representantskapsmöte i Hsbg för SBF klubbar.
All kommunikation och information till våra klubbar och enskilda medlemmar har utförts digitalt via e:mail utskick,
förbundets officiella hemsida och förbundets officiella facebook grupp.
Utbildningar, kurser

Svenska brevduveförbundet har valt att avstå för detta verksamhetsåret att arrangera kurser och utbildningar p.g.a covid19.

Slutord
Året har varit mycket ansträngande på olika vis. Vi har jobbat i mot vind p.g.a den rådande pandemin covid19 och alla
restriktioner. SBF styrelsen tappade under några månader även en ledamot tilllika kassör i förbundet p.g.a sjukdom och
där vi övriga i styrelsen fick hjälpas åt med att fylla upp den enorma luckan som uppstod kring den ekonomiska delen.
Tävlingssäsongen har avhållits med relativt goda resultat.
SBF styrelsen siktar på ett nytt år med en ny tävlingssäsong och med ännu bättre resultat och ett fullspäckat
flygproggram. Vi anser att utvecklingen måste fortsätta på de olika nivåerna inom brevduvesporten.
Ambitionen och målet för framtiden är att SBF ska fortsätta jobba för våra medlemmars bästa och för gemenskapen inom
sporten.

Styrelsen vill också tacka alla medlemmar för Er engagemang och stöd, där vi tillsammans kan ta nya steg inom
brevduvesporten under det kommande året.
Vi håller tummarna att vi slipper inom snar framtid allt detta kring restriktioner samt att alla håller sig friska !
Sportsliga hälsningar;
Ort: Ystad
Datum: 2021/12/24
Underskrift: Adnan Zuberovic
Förbundsstyrelsen föreslår till årsmötet en ändring av stadgarna gällande §11 avsnittet Kassör.

Bilaga 2
Vi föreslår en ändring i stadgarna enligt följande text

*Kassören skall uppbära alla de avgifter och övriga betalningar som tillkommer
förbundet samt verkställa utbetalningar som förbundet svarar för.
*Kassören skall upprätta bokslut,resultat och balansräkning samt revision . För
detta ändamål har kassören rätt att anlita extern hjälp med bokföring under
verksamhetsåret . Kostnaden för extern hjälp skall godkännas av
förbundsstyrelsen och upptas i budgeten.
I övrigt så gäller den text som står i stadgarna under avsnittet kassörens uppgifter
Förbundsstyrelsens motion till årsmötet till ändringar i i SBF:s stadgar
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Bilaga 3
Förbundsstyrelsen föreslår att §14 distrikt i stadgarna utgår och ersätts med följande ny text
§14 Klubbar utgör grunden i SBF.s organisation och kan dela in sig i transportgrupper som har till uppgift att
arrangera tävlingar/ transporter enligt fastställd flygplan som ska godkännas av Förbundsstyrelsen
Transportgrupper kan ha regler / tävlingsbestämmelser för anslutna klubbar till transportgruppen Dessa ska
föreläggas Förbundsstyrelsen för godkännande.
De får ej strida mot gällande tävlingsbestämmelser /stadgar inom Svenska Brevduveförbundet
Svenska Brevduveförbundet ansvarar fullt ut för nationella tävlingar
Motivet för Förbundsstyrelsens förslag är att organisationen inte ska ha något mellanled i beslut utan att det är
klubbarna som är suveräna. Distrikt tillkom när vi var drygt 100 klubbar inom SBF ,så ser det inte ut idag . Vi
föredrar en rak demokratisk organisation Klubb---Förbund
Förbundsstyrelsen SBF
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Att komma ihåg 2022
Januari
Leverans av årets fotringar.
Februari
28/2
Årets fotringar ska senast vara uppdaterade i
vår databaserade ringlista.
Mars
15/3
Tävlingsplaner för distrikt och direktanslutna
föreningar, samt uppgifter om kontrollansvariga och flygledare, med namn och
mailadress samt mobilnummer skickas till
Jerry Lindbäck: jerry.lindback1953@gmail.com
Alla namnuppgifter kompletteras med
medlemsnummer.
Tävlingsplaner ska innehålla reservdagar för
att kunna flytta inställda flygningar. Efter den
15 /3 kan man inte tillföra nya tävlingar
enligt förbundets tävlingsbestämmelser.

April
30/4
Beställning av fotringar för 2022 ska vara
beställda i vårt databaserade program för
ringlista senast den 30/4.
OBS antalet beställs i 20st intervall ex
20,40,60,80,100
Verkligt behov anges eftersom extra tilldelning
inte kan ske i efterhand.
Om ingen beställning inkommer levereras inga
ringar.
För att få tävla 2022, måste allt vara inbetalt
till SBF:s bg 531-2921.
Maj
Registrering av duvor i MyPigeon skall vara
klart senast 1/5.

(Fotringar 2022, 10kr/st. Material mm.)
Anmälan till att tävla SM med äldre duvor ska
vara anmält i medlems/ringlista programmet
senast 30/4.
Juni
1/6
För deltagande på 12 SM-tävlingar +
2 ungdjurstävlingar är kostnaden
1500kr/medlem.
Endast 2 st ungdjurstävlingar 400 kr/medlem.
Inbetalningen ska ske klubbvis till bg 5312921. OBS! Detta ska åtföljas av ett mail där
Ansvarig beskriver vem och för vad
inbetalningen gäller!
Juli
15/7
Ungdjur skall vara registrerade senast i
MyPigeon
Oktober
31/10
Motioner till årsmötet skall ha kommit in till
sekreteraren Jerry Lindbäck
email: jerry.lindback1953@gmail.com
Beställning av vaccin (uppdelat på äldre och
ungduvor) ska göras digitalt på förbundets
hemsida under rubriken ”ringlista”.
Beställning av vaccin ska vara gjort senast den
31/10 därefter stängs beställnings-formuläret.
November
30/11
Vårt databaserade medlems/ringlista ska vara
uppdaterat vad avser betalande medlemmar.
Medlemsavgift och fotringar ska vara
betalda till kassören.

