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Ledare
Hej alla sportkamrater !
Vid skrivandets stund så börjar vi närma oss med
Men även SVA och Jordbruksverket har infört
stormsteg mot ett nytt år. Året 2020 som vi än
restriktioner över hela landet p.g.a fågelviruset
befinner oss i kommer vi nog vara många som
som härjar runt om i Europa.
kommer komma ihåg den som ett år med en hel
del tråkigheter inom men även utanför vår fina
Alla dessa restriktioner skapar en mycket oviss
sport.
framtid för oss, men vi måste följa de och hålla oss
uppdaterade.
Vi har genomfört en säsong som är nu bakom oss
Förbundet kommer att agera utefter nya direktiv
någon månad, men den gånga säsongen kanske
inkommer från myndigheterna samt förmedla det
var en av de tuffaste och märkligaste under det
vidare till våra medlemmar i den mån vi har
senaste decenniet för många av oss. Detta
möjlighet att göra det på.
inkluderar även våra grannländer samt resten av
Europa.
Tror att alla brevduveförbund och organisationer
gör sitt yppersta för att tävlingarna ska
genomföras under de bästa förhållandena, där
våra brevduvor ska få de bästa förutsättningarna
för att ta sig tillbaka hem till sina ägare.
Men vi har alla märkt under 2020 säsongen att
den mänskliga faktorn ibland inte har någon
påverkan till de sämre resultaten.
Det enda vi kan göra är att försöka höja oss ännu
mer för att minimera riskerna till sämre tävlingar
under den kommande säsongen 2021.
Just nu är vi inne i en mycket tråkig period med
alla restriktioner från FHM, SVA och
Jordbruksverket.
Med en härjande pandemi covid19 så har detta
inneburit enorma omställningar och uppoffringar
för våra vardagliga liv. Med restriktioner som
haglar in från FHM för att minska spridningen
mellan våra invånare, så har detta påverkat oss
även rent sportsligt.

Nu håller vi tummarna att allt detta elände
försvinner snart och att vi kan återgå till det
normala igen.
Ta hand om Er !
Med sportsliga hälsningar
Ordf. SBF
Adnan Z.

Dödsfall
Vår mångåriga medlem Nils-Johan Larsson
har gått bort. Vila i frid!
// Åstorps BK

Vårt represetantskapsmötet ställdes in som skulle
avhållas tidigare i Helsingborg, men det blir även
högst osäkert hur det blir med vårt årsmöte. Vi
måste följa alla restriktioner som kommer från
myndigheter.
SBF kommer att informera i god tid gällande
årsmötet.
Brevduvesport nr 2-2020/ Nils-Folke Färm

Sida 3

Svenska Mästerskapet 2020
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Svenska Mästerskapet 2020
Sträckvinnare grupp 1 – SM 2020
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Svenska Mästerskapet 2020
Sträckvinnare grupp 2 – SM 2020
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Svenska Mästerskapet 2020
Sträckvinnare grupp 3 – SM 2020
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Jag fick för några veckor sedan reda på att Roy
Evertsen hade gått bort i en ålder av 94 år. Min far
Gustav, bror Kenneth och jag själv, fick nöjet att lära
känna honom under många och spännande träffar
både hos oss och nere i Landskrona, hans kära
hemstad. Här hade han sina duvor i hans klubb 31.
En klubb med stolta traditioner och många
framgångar inom svensk och internationell
brevduvesport.
- Vi tyckte det var spännande och
intressant när han berättade om sina
omtalade resor till Belgien, många
gånger tillsammans med en annan
legend från Hbg/Råå, Hugo ”Hua”
Liljekvist. Tillsammans var de ett
team som skaffade hem fantastiskt
avelsmaterial till Sverige. Man kan
nog säga att de som fick tag i detta material, kom att
göra mycket bra resultat under lång tid.
Men det material som i starten av Roys uppgång
fick en avgörande inverkan var några importerade
Hyskens van Riel duvor av klubbkamraten
Bergström. Han hade bestämt sig för att börja med
duvor och då ville han ha det bästa och reste ned till
Belgien/Antwerpen och Hyskens van Riel. Här
köpte han 4 par duvor.
De skulle bli avgörande för mångas framgångar i
Sverige. Den första ungen efter dessa duvor
hamnade hos Roy, en superduva som fick namnet
”Fiskmåsen”. Roy och Hugo fortsatte sin satsning på
HvR duvor och for till Hamburg och Hans Mader där
de kom över ägg från hans bästa originalduvor. Ett
av äggen kom att kallas för ”Guldklimpen”. Hon blev
mor till Roys berömda ”De tre musketörerna”.
Fadern var en
unge direkt efter Bergström importen parad med
Huas berömda ”Luxenburghonan”. De tre

musketörerna flög
så enormt bra vilket
gjorde att Roy
tävlade i
sportklassen på
Olympiaden i
Bryssel där han
också tog
Guldmedaljen!! Den ende svensken hittills som
lyckats med detta!! En fantastisk
prestation värd att uppmärksammas.
En annan av de legendariska
avelsduvor som kom ”hem” var ju
”tåen”, en duva som låg på linjen Van
der Espt från västra Belgien, flandern
som vi också kallar den. I denna duva
låg traditioner av långdistansvinster
överallt i stamtavlan. Snart skulle
han fira framgångar även i Sverige genom LILAS
införskaffande av en son som hamnade nere hos
Lennart Lindgren.
På en nationalflygning, 750 km, kom han hem som
enda duva på dagen. Därefter fick han namnet
”Presidenten” hos LILA.
Hälsan skulle så småningom sätta stopp för hans
duvkarriär och han avslutade sin aktiva bana någon
gång på 90-talet.
Vi minns honom som en mycket färgstark
personlighet som alltid sade sin mening och
tillförde mycket med sin känsla för kvalitet och alla
resultat bevisar ju detta.
En av de stora inom svensk duvsport har gått ur
tiden.
Som Mikael, Roys son sade: ”Alla sagor har ett slut,
så även min pappas saga”.
Vila i frid / Peter Björk/SBF styrelsen
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MARATHON SYDOST
Långdistansklubb

Transportgrupp Sydost startade upp en långdistansklubb inför 2020 år tävlingar. Deltagarna som
inbjöds skulle vara alla tävlande i grupp 1. Tävlingarna innehöll 6 st flygningar och alla skulle
innehålla minst 500 km. Totalt var 10 st intresserade att tävla och betalde in avgiften. Avgiften gick
oavkortad ut i en prislista. Tävlingsplanen var Duvberg, Kramfors; Östersund, Sundsvall, Gävle och
Vilhelmina.
- Mästare blev Nils-Folke Färm - två Fahrudin Cehaljic – trea Håkan Färm. -
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S

Svensk Mästare 2020

Nils-Folke Färm

N

är poängberäkningen sammanställts för 2020-års SM tävlingar stod det klart att Nils-Folke
Färm - Gärds Köpinge Breduveklubb återigen blivit Svensk Mästare, för då 6:e gången.
Ingen kan knappast bli förvånad då Nils-Folke uttryckligen dominerat mästerskapet under
hela 2000-talet. Ingen inom Svensk Brevduvesport de senaste åren kan jämföras med
Svensk
Nils-Folkes mängder av toppresultat såsom Svensk Mästare 6 ggr, zonvinnare åtskilliga
Mästare
gånger, vinnare av Silverduvan 3 ggr, distriktsmästare och marton centermästare m.m.
2000
2004
Hur kan man då uppnå sådana enastående resultat, då jag vet att Nils-Folke inte har
köpt några mängder av duvor från olika slag. Det blir min första fråga till Nils-Folke som 2005
2009
sedan får redogöra själv hur han åstadkommer sina framgångar, då jag besöker honom
2010
en vacker oktoberdag.
2020
Det är naturligtvis inte så lätt att svara på anser Nils-Folke, men man måste framförallt ha en
långsiktighet i sitt avelsarbete - komma över bra duvor att arbeta med - ett bra slag med god
ventilation - god skötsel - ett genomtänkt flygsystem - inte matcha sina toppflygare allt för hårt så att
man flyger bort dem. Till sist att inte arbeta med för många linjer!
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Tävlingsslaget och avelsslaget

Tävlingsslaget byggde han nytt när flyttade till Torsebro 2002 en bit utanför Kristianstad. Slaget är
indelat i tre avdelningar - en avdelning för änkehanar med tillhörande 28 boxar, en avdelning för
änkehonor samt en avdelning avpassat för ca 45 ungar. Slaget är välventilerat med en luftspalt direkt
under taket och luftning även nere vid golvet. Under tävlingssäsongen rengör han dagligen. Ett
avelsslag för övrigt inköpt 2020 inhyser 20 boxar för avelsduvor.
Träning och tävlingssystem
Duvorna måste ha en god grundkondition inför tävlingssäsongen. Duvorna släpps ut i början av mars
och får sedan flyga så mycket som möjligt hemomkring. Ett mål inför säsongen är ca 10 träningar från
ca 3-4 mil. Flygduvorna får inte mata upp några ungar utan det tillämpas den torra änkemetoden.
Det tävlas efter det totala systemet och då med totalt 28 par. Han har för övrigt tävlat efter det totala
systemet sedan 1991. Ingen rotering används utan hanar och honor går in i sina separata avdelning.
Hanar- och honor rastas två gånger om dagen. Duvorna planeras in omsorgsfullt på vilka sträckor de
skall tävla på under tävlingssäsongen, som Nils-Folke nämnde tidigare så plågar han inte sina
toppflygare vecka på vecka bara för att få en essduvemedalj. Långdistansduvorna får aldrig flyga
veckan före eller efter en tävling.
Med andra ord han vill inte flyga bort sina duvor utan de bästa duvorna måste få sluta sina sista år i
avelsslaget. På det viset når man även framgångar i avelsarbetet säger Nils-Folke.
Foder
Han använder ett väl avpassat foder för säsongen. Under tävlingssäsongen ett änkefoder spetsat med
småfröer och jordnötter enligt uppgjord foderplan. Fodrar aldrig för mycket utan endast vid rätt
tidpunkt och alltid i tråg på golvet. Grit och picksten är en självklarhet för alla. Vitaminer ges mycket
sällan och elektrolyter vid hemkomst. Dagarna efter tävling ges ett lättare foder. Kur mot gul knopp
och coccidios ges före tävlingsstart och vid midsommar uppehållet.
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Stamduvor
Basen i Nils-Folkes duvor är av Janssen baserat material som primärt har sin bakgrund i förbundets
avelsslag och ifrån Ove Andersson i Göteborg. Hans duvor ligger tillbaka på hans stampar är 05-95257 A och 64-92-102 U och efter detta par ligger många av hans nuvarande flygduvor. Avelsslaget
innehåller idag 12 par avelsduvor. Under årens lopp har också Jos Thone och Geerinckx duvor kommit
till avslaget via Svein Askheim från Norge. Dessa nytillskott har successivt involveras i hans egen linje.
Han har under året även blivit förärad en duva från Sven Hägg, Göteborg som innehåller många av Ove
Anderssons kanonduvor, som nu sitter i avelsslaget.
Som han tidigare också har nämnt så försöker han att inte pressa sina absoluta toppduvor för hårt så
att han mister dem. Desto äldre en toppflygare blir - ju mer ökar avelsvärdet
samtidigt som dess flygvärde minskar.
För att nå ännu en dimension i avelsarbetet är det Nils-Folkes fasta övertygelse att man måste tävla
med honor. Tävlar man endast med änkehanar så hittar man med all säkerhet aldrig de riktig bra
avelshonorna vilket krävs för att optimera sitt avelsarbete.
Ungduvor
Under året tar Nils-Folke fram ungefär ett 40-tal ungar. Ungarna tränas ca 6-8 ggr innan första
tävlingstillfället. Det är av stor vikt ungarna får ett antal tränings tillfällen och några tävlingar för
kunna utvecklas optimalt. Ungarna sorteras hårt efter kön och viss mån efter flygresultat. Stamtavlan
har inget värde vid sorteringen eftersom alla hans flygduvor nästan är efter samma linje.
Resultat 2020

 1: a SM
 1: a Gruppmästerskapet

 1:a Transportmästerskapet 1:a Klubbmästerskapet
 1:a Marthon Sydöst

Dessutom: 3 gruppvinster – 6 sektionsvinster – 11 klubbvinster
Följande placeringar lade grund till SM-mästerskapet 2020

SM/Sträcka
Örebro 7/6
360 km
Borlänge 13/6 500 km
Duvberg 27/6 650 km
Örebro 7/7
360 km
Östersund 12/7 800 km
Örebro 18/7 360 km
Sundsvall
720 km
Gävle
500 km

Placering

Antal duvor

1-2
9-10
9-52
17-22
3-18
1-30
2-3
1-17

540
348
306
347
231
379
198
255
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– Skall jag då presentera några av mina duvor som har
bidraget till mina resultat 2020 så måste jag nämna 68-19233 A som ettåring då vann Örebro 360 km den 7/7. ”233”
är direkt efter min 102-linje.
– En annan änkehane som jag vill framhålla är 68-18-057.
”057” vann årets sista tävling från Gävle 500 km och blev
då också gruppvinnare.
Avstamning är Floor Engels/Geerinckx.

Gruppvinnare 7/6 Örebro 360 km S100-172676.
Avstamning: Geerinckx/102-linjen

Till sist
För att nå goda resultat inom Brevduvesporten tror Nils-Folke på att följande villkor måste uppföljas
och i rätt ordning:
1. Ett bra slag med ett väl anpassat duvantal.
2. God skötsel och ett välplanerat flygsystem.
3. Duvans kvalité.
– Vi kan bara gratulera Nils-Folke till det Svenska Mästerskapet 2020 som vanns till synes av en
enastående jämnhet på samtliga tävlingar.
Text/ Håkan Färm
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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 duktiga mästaren använder sig
av.
Det som den framgångrike i sporten gör är att
göra det väldigt enkelt för sig och besvärar sig
inte med hur duvans färgtäckning 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 motivationen när förtroendet och kärleken
till sin ägare skapats.
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 duvorna på träning, tar de inte till en god hälsa.
3. Några bra duvor är bättre än många underordnade.
4. Ge möjlighet till årets ungar att mogna, överansträng de inte med långa och 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 av sjukdomarna på brevduvorna uppstår vid överfulla duvslag.
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 30km.
10. Para vinnare med vinnare eller vinnare blodlinjer med vinnar blodlinjer.
11. Undvik att para duvor som har endast linjeavlats för att endast höja utseendet på en stamtavla.
Kostnaden är HÖG och resultaten är DÅLIGA.
12. Många av de framgångsrika i sporten och deras ras/nedgång i sporten har varit när de försökt slå
in nytt blod till de duvorna man redan har men misslyckats.
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, färgtäckning etc.
18. Syreomsättningen i duvslaget ska vara god.
19. Framtagna kvalitets foder till de olika perioderna på året.
20. Var ej rädd att fråga om hjälp.
Lycka till !
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enPrislista 2020
SM. 1 pokal och vandringspris + 3000kr
2 pokal + 2000kr
3 pokal + 1000kr
grupp 1-3 1 pokal
2 medalj
3 medalj
1 ESS duva hanar medalj
1 ESS duva honor medalj
gäller SM och grupp 1-2-3
Alla sträckvinnare 1.2.3. får medaljer i alla
grupper
Svenskt Mästerskap
1. Nils-Folke Färm – Pokal – vandringspokal –
3000kr
2. Khaled Koreis – Pokal – 2000kr
3. Dariusz Bieniek – Pokal – 1000kr
Grupp 1 SM
1. Nils-Folke Färm – pokal + 1000kr
2. Dariusz Bieniek – medalj
3. Benny Turesson – medalj
Grupp 2 SM
1. Bedrich Mach – pokal + 1000kr
2. Nuhanovic Aljo – medalj
3. Laszlo Erös – medalj
Grupp 3 SM
1. Khaled Koreis – pokal + 1000kr
2. Jamal Issa – medalj
3. Abbas Albedji – medalj
Ess-duva = MEDALJ till alla
SM. HANE S 080-2017-1103 Khaled Koreis
HONA S 080-2016-31 Khaled Koreis
grupp 1. HANE S 020-2018-71 Dariusz Bieniek
HONA S 017-2018-231 Lukasz Zieba
grupp 2. HANE S 087-2017 Laslo Erös
HONA S 094-2018-26 Nuhanovic Aljo
grupp 3. HANE S 080-2017-1103 Khaled Koreis
HONA S 080-2016-31 Khaled Koreis
Örebro 7/6 2020
grupp 1
1. Nils-Folke Färm S-100-2017-2676
2. Nils-Folke Färm S-068-2018-22
3. Nils-Folke Färm S-068-2018-48
grupp 2
1. Esmin Bihorac S-099-2019-1137

2. Esmin Bihorac S-099-2019-1136
3. Artur Kozak S-094-2017-55
Kiaby 8/6 2020
grupp 3
1. Khaled Koreis S-024-2019-681
2. Khaled Koreis S-080-2018-316
3. Khaled Koreis S-080-2017-1103
Borlänge
grupp 1 13/6 2020
1. Ola Jönsson S-037-2018-652
2. Mariusz Denczyk S-071-2018-289
3. Elias Maher S-041-2018-199
grupp 2 13/6 2020
1. Dhiyaa Yusor S-022-2018-523
2. Bedrich Mach S-088-2017-29
3. Bedrich Mach S-088-2018-91
Ystad
grupp 3 14/6
1. Khaled Koreis S-080-2016-31
2. Khaled Koreis S-080-2018-316
3. Khaled Koreis S-024-2019-71
Duvberg 26/7
grupp 1
1. Patrik Hedström S-100-2017-2818
2. Ali Neama S-020-2018-500
3. Benny Turesson S-071-2017-43
grupp 2
1. Bedrich Mach S-088-2017-29
2. Dariusz Batorowicz S-016-2016-932
3. Adam Glogowski S-022-2019-975
Kramfors 28/6
grupp 3
1. Abbas Albedji S-099-2019-1228
2. Jamal Issa S-080-2018-967
3. Miroslaw Matosek S-099-2019-757
Örebro 7/7
grupp 1
1. Bert Nilsson S-071-016-645
2. Adnan Zuberovic S-055-2017-164
3. Patrik Hedström S-071-2016-664
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3. Nils-Folke Färm S-017-2018-314
grupp 2
1. Stanley Stämneryd S-000-2018-579
2. Laszlo Erös S-87-2017-25
3. Esmin Bihorac S-099-2019-1139
Krika 7/7
grupp 3
1. Khaled Koreis S-000-2015-153
2. Khaled Koreis S-024-2019-642
3. Khaled Koreis S-080-2017-1103
Östersund 12/7
grupp 1
1. Zaidon Basrawy S-020-2019-569
2. Fahrudin Cehajic S-037-2017-301
3. Nils-Folke Färm S-068-2018-44
grupp 2
1. Bedrich Mach S-088-2017-29
2. Laszlo Erös S-087-2017-8
3. Stanley Stämneryd S-000-2018-552
grupp 3
1. Jiannis Ploumis S-024-2019-212
2. Jamal Issa S-080-2018-967
3. Antoni Sztobnicki S-024-2019-568
Örebro 18/7
grupp 1
1. Nils-Folke Färm S-068-2019-233
2. Bert Nilsson S-071-2016-637
3. Håkan Sjöberg S-071-2018-8
grupp 2
1. Laszlo Erös S-087-2018-121
2. Bedrich Mach S-088-2019-36
3. Bedrich Mach S-088-2019-50
Ystad 19/7
grupp 3
1. Khaled Koreis S-080-2018-321
2. Abbas Albedj S-004-2019-633
3. Khaled Koreis S-024-2019-952
Sundsvall 25/7
Grupp 1
1. Lukasz Zieba S-017-2018-258
2. Nils-Folke Färm S-068-2018-33

Vilhelmina 26/7
Grupp 2
1. Stanley Stämneryd S-000-2018-552
Grupp 3
1. Adrijan Sefa S-024-2019-848
2. Jamal Issa S-080-2018-974
3. Jamal Issa S-080-2018-967
Gävle 8/8
Grupp 1
1. Nils-Folke Färm S-068-2018-57
2. Sava Mihajlovic S-020-2018-429
3. Sava Mihajlovic S-020-2018-388
Grupp 2
1. Aljo Nuhanovic S-094-2019-501
2. Bedrich Mach S-088-2019-3
3. Aljo Nuhanovic S-094-2018-6
Krika 9/8
Grupp 3
1. Abbas Albedj S-004-2019-659
2. Abbas Albedj S-004-2018-267
3. Abbas Albedj S-004-2017-290
Ungduvor
Laxå 22/8
Grupp 1
1. Dariusz Bieniek S-020-2020-750
2. Gyrgio Biro S-068-2020-224
3. Elias Maher S-041-2020-222
Grupp 2
1. Esmin Bihorac S-094-2020-135
2. Bedrich Mach S-088-2020-138
3. Bedrich Mach S-088-2020-108
Duvberg 22/8
Grupp 3
1. Pawel Sztobnicki S-024-2020-562
2. Pawel Gapski S-099-2020-356
3. Pawel Sztobnicki S-024-2020-339
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ils-Folke Färm
Svenskt Mästerskap 2021
Antal

Medeldistans
Långdistans
Antal max insatta

Datum

Grupp 1

Grupp 2
Antal

Grupp 3
Antal

Antal

12-jun

Borlänge

15

Borlänge

15

Strömsund

10

19-jun

Duvberg

10

Duvberg

10

Duvberg

15

26-jun
03-jul

Midsommar
Örebro

15

Rättvik

15

Vilhelmina

10

10-jul

Östersund

10

Östersund

10

Östersund

15

17-jul

Eskilstuna

15

Rättvik

15

Skellefteå

10

24-jul

Sundsvall

10

Sundsvall

10

Sundsvall

15

31-jul

Örebro

15

Örebro

15

Luleå

10

07-aug

Ytterhogdal

10

Ytterhogdal

10

Ytterhogdal

15

14-aug

Reservhelg

Reservhelg

Reservhelg

21-aug

Reservhelg

Reservhelg

Reservhelg

Midsommar

Samtransport

Midsommar
Samtransport
Samtransport
Samtransport

Ungdjursmästerskap 2021
Datum

Grupp 1

Grupp 2
Antal

Grupp 3
Antal

Antal

21-aug

Linköping

15

Linköping

15

Duvberg

15

28-aug

Laxå

15

Laxå

15

Sveg

15

Belgisk tävlingsduva såldes för rekordsumma
Den tvååriga tävlingsduvan New Kim har slagit
världsrekord efter att ha sålts för en imponerade summa.
De nya ägarna, som är från Kina, fick betala 1,6 miljoner
euro (närmare 16,5 miljoner kronor) för att fågeln skulle bli
deras.
– Den här rekordsumman är helt overklig eftersom det är
en hona. Normalt är hanen värd mer eftersom de kan
producera mer avkomma, säger Nikolaas Gyselbrecht, vd
och grundare till auktionhuset Pipa som sålde duvan.

– Det enda jag kan säga är att vi befinner oss i ett
chocktillstånd, säger Kurt Van de Wouwer, som fött upp
rekordduvan.
Det tidigare toppnoteringen för den dyraste sålda duvan låg
på över 1,25 miljoner euro (närmare 13 miljoner kronor).
Priserna på tävlingsduvor har stigit efter ett ökat intresse
för långdistanstävlingar i

Det tidigare toppnoteringen för den dyraste sålda
duvan låg på över 1,25 miljoner euro ( för
långdistanstävlingar i
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