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Ledare
Hej alla brevduvevänner,
vid skrivandets stund så har vi lämnat 2019
bakom oss och tagit ett kliv in på det nya året
2020. Tiden flyger fram !
Hoppas att ni alla haft en härlig tid med
julfirandet och nyårsfirandet.
Det som väntar på oss i första hand här näst i vår
fina sport är att vaccinera våra duvor mot
paramyxo.
Sedan börjar själva planeringen inför avels
perioden som är i sig en väldigt fin period i
brevduvesporten, där vi hoppas att ett nytt
”guldpar” ska dyka upp bland avels paren.
Som jag nämnde ovan så flyger tiden fram och så
står vi där helt plötsligt om fyra månader och
med en ny tävlings säsong framför oss, med ny
hittad energi och nya förhoppningar att flyga i
toppen med våra ”kanoner” i de grenar som vi
baserat oss på att tävla.
Till den kommande säsongen så vill jag även
nämna att om allt går vägen med
världsorganisation FCI, så ska vi kunna flyga om
Olympiad poängen på de olika kategorierna på
våra tävlingar där vi uppfyller kraven för dessa.
Mina önskemål inom vår fina sport är att vi alla
tar oss en riktig funderare hur vi ska fortsätta
utveckla sporten vidare i en positiv bemärkelse
på alla nivåer i vårt land.

Vi har återigen dragit igång en brevduvedag för
just detta ändamål som jag skriver om ovanför,
under 2020 så kommer det igen att arrangeras
och där jag hoppas att vi blir ännu fler än under
2019. Som jag ändå tycker att det var en mycket
trevlig och lyckad brevduvedag på Backagården i
Höör.
Men innan vi kommer till det ovannämnda, så ska
vi avhålla vårt årliga förbunds årsmöte den 25:e
januari på Backagården.
Hoppas att så många som möjligt av er kan
närvara, för att vi tillsammans kan förgylla denna
dag.
Nu önskar jag Er alla en god fortsättning och
ett stort lycka till under 2020 !
Med sportsliga hälsningar
Ordf. SBF, Adnan Zuberovic

Förkomna äganderättskort
Zaidon Basrawy
S 70-19-13
Intygas av Yvonne Staf

Sven-Göran Färm, Gärds Köpinge
S13-10-002,S11-13-161,S11-12-240,S13-13245,S13-11-520,S29-08-030,S29-06-169,S13-14Största felet vi gör år efter år är, att vi har slutat 381,S13-12-462,S13-11-491,S13-16-517,NL-13att kommunicera med varandra och prata om
1115345.
sporten med varandra.
Slut upp för varandra och hjälps åt med
Tillvaratagen duva
brevduvorna, för det blir så mycket roligare
Sven-Göran Färm, Gärds Köpinge BK
NL17-1626935 och PL-11-208311
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Årets resa till Kassel !
Den 25 till 27 oktober gick vår årliga resa till Brevduvemässan i Kassel .
Vi var 28 glada brevduvevänner som med hjälp av chaufför Jonas på Röke Buss tog oss
till den årliga mässan. Tryggt och säkert rattade han bussen t o r Sverige/Tyskland
Alla fick som vanligt med sig sina inköp av både tillbehör och duvor hem till Sverige
Här är ett foto på gänget när vi är på väg hem med färjan efter ett stopp på ett
”tankställe” nära Puttgarden!

PS ! Vi har redan planerat för en bussresa nästa år 23-25 oktober, preliminärt datum
för mässan i Kassel
Mvh Jerry Lindbäck /reiseleiter
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Svenska Mästerskapet 2020
VeckaDatum
Gruppindelning

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

2:a distriktet, Klubb
03,026,55,65, 66,
68,71

3:e distriktet,
Klubb
2,4,8,10,24

Örebro 400 km

Klubb
09,15,22
56,63,70,87,
88,94
Örebro

Kiaby

Grupp 3: Förbund/retur,

24 – 13/6

Borlänge 500 km

Borlänge

Ystad 450 km

Grupp 3: Förbund/retur,

25
26 – 27/6

Midsommar
Duvberg 650 km

Midsommar
Duvberg

27 – 4/7

Örebro 400 km

Örebro

Midsommar
Kramfors 500
km
Malmö

Grupp 3: Förbund/retur,

28 – 11/7

Östersund 800 km

Östersund

29 – 18/7

Örebro 400 km

Örebro

Östersund 450
km
Ystad

Grupp 3: Förbund/retur,

30 – 25/7

Sundsvall 700 km

Vilhelmina

Vilhelmina

Grupp 3: Förbund/

31 – 1/8

Reservhelg SM

Reservhelg SM

32 – 8/8

Gävle 500 km

Reservhelg
SM
Gävle

34 – 22/8

Laxå ungdjur

Laxå

Datum
23 – 6/6

Malmö 450
km
Duvberg

Transportör

söndag
söndag
Grupp 3: Förbund/

söndag
söndag
Förbundet

söndag
söndag

Grupp 3: Förbund/retur,

söndag
Förbundet

Gruppmästare blir den medlem som har flest poäng sammanlagt på samtliga tävlingar som ingår i
respektive grupp. Grupperna är indelade enligt ovan. Poängberäkning sker enligt följande: Medlems
två (2) första duvor erhåller poäng, övriga slår undan. Poängen räknas med hjälp av koefficient enligt
följande:

Poängberäkning
Poängberäkning: 1000- (P-1) x 1000
N
P = Placering
N= Antal deltagande duvor

Räkneexempel
Placering
i
grupp
3
15

Antal
insatta

Poäng

Placering

Antal
insatta

Poäng

400
400

995
965

3
15

150
150

987
907
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Övrigt
Nattid tillämpas mellan 23:00 och 04:00.
På tävlingarna Duvberg, Östersund, Sundsvall, Kramfors och Vilhelmina får max 10 st duvor sättas in
till tävling, övriga tävlingar 15 st. Ungdjursnationalerna ingår inte i något mästerskap.
Duvorna ska vara inom 50 % av insatta duvor för att få poäng.
En mästare koras i respektive grupp. Flest poäng av gruppvinnarna
blir Svensk Mästare. Reservdag till inställd tävling föreslås vecka 31 - 1/8,
ytterligare en sträcka om ca 300 km ska markeras i distriktets flygplan och märkas med
reservflygning SM nr 2. Prioritering: Reservdag ska först användas därefter går markerad
reservflygning in som tävlingssträcka.
Förbundsstyrelsen fastställer samtliga gruppers flygplan som ingår i Svenska Mästerskapet.
Fraktkostnad för samtliga tävlingar har beslutats till 1000 kr per tävlande slag.
/Förbundsstyrelsen
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Ola Jönsson & Fahrudin Cehajic, Team Ola & Fahre
! Svenska Mästare 2019 !

Liksom 2018 (Miroslav Nosek)så hittar vi de
svenska mästarna i Åstorp klubb 37, Team Ola
Jönsson och Fahre C.
Hur kan det plötsligt blir så?
Åstorp är ju en anrik förening med historiska
rötter långt tillbaka där många har gjort sin entreé
genom årens lopp och presterat på topp både i
distrikt och SBF. För att nämna några fd stjärnor
utan att gå för långt tillbaka är far och son Alf
&Peter Moberg, Bröderna Moberg, Gert Ove
Persson, Lennart Nilsson, (fader till Fredrik
Nilsson) m.fl.
Åstorp har alltid varit inblandade i toppresultat
men de sista 2 åren har alltså den svenska
mästaren hittats här.
Enl. O&F har det mycket att göra med bra
konkurrens där man sporrar varandra till bra
resultat. På så vis försöker man alltid att förbättra
sig i en konkurrens som är tuff och i år tog de hem
SM-titeln genom att vara med i toppen på varje SM

tävling i hård konkurrens med framför allt Rolf &
Tony Olsson från Trelleborg.
Kort historik om Fahre:
Han, som så många andra på balkan, kom till
Sverige som flykting när kriget bröt ut. F jobbar
idag på en mekanisk verkstad i Hjärnarp. När
undertecknad lärde känna honom var han mest
känd för sina duktiga högflygare, dvs hur länge en
högflygare kan hålla sig i luften utan att landa.
Detta tror jag är en gammal Serbisk tävlingsform.
Han är också mycket känd som framgångsrik biodlare, där honungen flyter….
Efter lite påtryckningar och tjat så började Fahre
med brevduvor och gjorde succé direkt.
Hans första duvor fick han av Sava, Joakim W, KoP
m.fl. De flesta var senungar som han tränade
själva och till slut var där en liten grupp duvor
som han behöll och detta blev grunden till de
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duvor som tog hem SM titeln 2019. Fahre fick inga
stamtavlor från dessa senungar, därför startade
han med ett ”tomt papper”.
Vilka duvor?
Jag nämnde tidigare att Fahre började med ett
tomt papper, dvs duvor utan stamtavlor men med,
skulle det visa sig, hög kvalitet. Fahre är heller
ingen vän av stamtavlor utan, likt sina bin, titta,
känna, se möjligheter att utveckla sina duvor på
”känsla”, dvs den passar till den duvan” metoden.
Kort historik om Ola:
Ola har undertecknad inte lärt känna förrän de
senaste åren men en stabil kille som jobbar inom
byggbranschen och även han ett stort intresse sen
tidiga år.
Ola började med duvor 1982 och slutade några år
senare när inte tiden räckte till med familj o barn.
Intresset försvann dock aldrig och han återkom
när han och Fahre ”hittade” varandra och trivdes
tillsammans ute i Ängelholm.
Kort senare beslöt de att bilda Team Ola & Fahre.
Det skulle visa sig vara ett lyckat drag där de
kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Ola
flyttade också in duvor i fd medlemmen Tapios 40
år gamla slag.

008
207
208

Hona från Sava
Syskon till 008
Syskon till 008

Duvor som har gjort bra ifrån sig:
B Nordstrand/Deweert/bb 174, BNs
superflygare, 2 ggr 1a från Luleå!!

048
Syskon till 008. Är också duktig avelshane
och far till 139-149, toppflygare på
medeldistans.
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Båda får plocka ut sina favoriter till helgens
tävlingar.
Avelssystem:
Även om O&F inte lägger så stort intresse för
stamtavlor så är det solklart att de hämtat sina
flesta duvor inom landet och där BNs duvor bildar
grundstommen i detta avelsbygge. När det gäller
aveln så vill de att samma duvor ska finnas på
bägge sidor. Således är de mycket intresserade i
att inavla sina toppduvor. Duvorna måste göra
”jämna” resultat, dvs de måste vara på prislistan
vid varje tävling, dvs essduve-karaktär. Även stor
vikt läggs på duvans karaktär, dvs beteende,
ambition, lätt att ha att göra med i slaget mm.

500
Fadern är en tillflygare där hans far är en
Janssen hane x Grondelears hona
Mycket duktig”Stornäsa” avelshane.
Även denna är en senhane som kom från Savas
flygduvor. Han visar sig vara en avelshane av
största kvalitet och fader till många toppflygare.
F: 105 är efter Joakim Wahlunds 238 (stamhane)
x Van Reth
”322”
M: Dotter 500
Nytt inslag i aveln kommer ifrån M Pollin via
Dino Dedic, Örebro. Här har man plockat fram ett
antal ungar som man tror mycket på 2020.
O&F använder foder från Mrowca, Polen. Man
blandar också i för ex långdistans andra sorter ex
solrosfrö.
När det kommer till behandling av sjukdomar så
berättar de att de inte använder medicin på sina
duvor.
Tävlingssystem:
Man flyger enligt den naturliga metoden med
både honor och hanar. Man rastar sina duvor
1ggn/dag och då på kvällen. Helt tillräckligt enligt
O&F. På nationaltävlingar sätter man in 5
beprövade duvor och 5 yngre/ofta debutanter.

Prio 1 ligger på långdistansen enligt O&F. ”Här
hittar man den bästa kvalitet på duvor som vi
efterfrågar” enl de bägge. Utan
långdistansflygningar tappar man snabbt
kapacitet på sina duvor och förmåga att klara
dessa längre sträckor. Misslyckanden kan då
snabbt fokuseras till andra orsaker än kvalitet,
uppsläpp, uppsläppare, tid för uppsläpp, kabin,
vatten, luft mm. Enl. O&F måste man först o främst
titta på sin egen insats. Allt hänger dock ihop
menar de.
Fahre är med 2 distr styrelse och vill att så många
som möjligt ska samarbeta när det gäller
transporter särskilt när det gäller långa medel och
långdistans flygningar där de största kostnaderna
ligger men även de svåraste utmaningarna
kvalitetsmässigt.
O&F tycker också att det nya Benzing-systemet
med online tillhör framtiden och tror att detta
kan underlätta och spara mycket tid och pengar
till medlemmarna.
De vill också passa på att berömma duvdagens
upplägg där man fick träffas, snacka gott
duvsnack, vara med på en lyckad auktion,
försäljning mm. De tycker det är viktigt att träffas
under avslappnade former.
O&F vill också passa på att önska alla lycka till
gällande den nya SM flygplanen och hoppas att så
många som möjligt är med och flyger dessa de
viktigaste flygningarna som korar den svenske
mästaren 2020.
//Text: Peter Björk
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Brevduvedag i Höör

- På initiativ av vår ordförande Adnan Zuberovic
anordnade Svenska Brevförbundets styrelse
en brevduvedag på Backagården i Höör den 30
november. På programmet stod intervju av vår
Svenska Mästare Ola & Farre, auktion på duvor,
försäljning av foder och tillbehör samt försäljning
av Benzing produkter.
Även utbildning på hur man tömmer sin Benzing
klocka för de som inte har Benzing live var också
på programmet.

Peter och Adnan i ”full auktion”.

Dagen avslutades med en auktion av 10 st duvor
från Dariusz Bieniek avelslag. Auktionen
förrättades av Peter Björk med starkt stöd av
Adnan Zuberovic. Duvorna var av hög kvalité och
köparna ser nu fram emot en lyckad avelssäsong.

Våra trogna foderförsäljare Anwar Dilawar och
Dariusz Bieniek var naturligtvis på plats med sina
produkter vilket alltid är uppskattat.

De närvarande uppskattade initiativet från
styrelsen och såg fram emot även till nästa år att
få besöka av ett liknande arrangemang. Styrelsen
har då för avsikt att tidigarelägga dagen till i slutet
av september månad.
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Transporgruppmästare Sydost
Transportgruppen Sydost
vinnare -19

Som vinnare av transportgruppen sydost kan
jag bara känna mig hedrad och stolt. Alltid
innan en flygsäsong ska starta så vet man
aldrig vad det kommer bära med sig resultat
mässigt, men 2019 säsongen var för min del
en verkligen lyckad sådan.
* Mitt sätt att
förbereda
duvorna inför
säsongen 2019 var
på så sätt att det
startarde redan vid
slutet av
flygsäsongen 2018.
Redan där började
jag att planera
inför 2019. Med
detta sagt så
började sorteringen bland duvorna för att
sedan följas upp av den viktigaste delen i
mina ögon fällnings perioden.
Det är en period som jag anser är väldigt
viktigt där man kan genomskåda mycket
bland sina duvor, den allra viktigaste är
hälsan.
Under denna period ser jag till att erbjuda
duvorna bland det bättre fällningsfodret på
marknaden som är fettrik med balans av hög
anhalt protein.
Till utfodringen har de regelbundet grit,
picksten, vitaminer och flytande mineraler i
vatten. Här följer jag noga hur duvorna
klarar av denna period, som följs upp med en
ny sortering. Där efter sker vaccinering.
* Träning/Rastning av duvorna, mellan
fällningsperioden och de första rastningarna

går jag ner på ett lättare foder för att trimma
bort övervikten som kan uppstå under
vinterhalvåret. Slutet på andra delen mars
månad så kommer duvorna ut om vädret
Under denna period skickar jag för prover till
en veterinär i utlandet (Tyskland) som
bedömer hälsa på mina duvor.
Duvorna rastas fram till den sista veckan i
april, endast runt huset. Vid denna tid ska
duvorna klarar att flyga i 1h, sedan följer
träningar.
Jag startar alltid på 10km för att avsluta på
100km. Duvorna tränas 7-8 gånger fram till
säsongen startar c:a mitten av maj månad.

* System under tävlingssäsongen, jag har
valt att flyga det totala änkesystemet. Det är
ett system som jag finner mig bäst i men som
är väldigt tids och arbets krävande. Som tur är
att någon i familjen brukar hjälpa till vid
behov då även mitt arbete vid sidan om
sporten kräver mycket tid av mig.
Det som jag valt att göra annorlunda inför
2019 säsongen är att sluta visa honor för
hannarna inför tävlingen.
Detta var något jag brukade praktisera med
jämna mellanrum de tidigare säsongerna,
men valde att sluta med det inför 2019.
Tanken som slog mig att hannarna blev för
stirriga och i obalans inför insättningen om de
fick träffa sin hona innan.
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Under 2019 säsongen fick de endast träffa
honorna efter tävlingen, vilket i mitt tycke och

Tyvärr gjorde jag som många andra gör än
idag och underskattade de redan byggda

i mitt slag har fungerat mycket bättre.
Men det allra viktigaste som jag anser som vi
”brevduvegubbar” har idag minst utav är
tiden.

duvorna för vårt klimat i Skandinavien hos
våra svenska men även andra skandinaviska
brevduvegubbar.

Denna sport kräver väldigt mycket tid för att
kunna i slutändan uppnå resultat då tiden
krävs för att hålla duvorna friska och sunda
hela tiden.
* Basen på duvorna som inbringat mina
resultat 2019 men även de tidigare åren för
att nämna några består av: Gaston van De
Wouwer Belgien, Huub Hermans Holland,
Peter Knudsen Danmark, Göran Andersson
Sverige, Fahrudin Cehajic Sverige, Dino Dedic
Sverige, Markus Söllner Tyskland, Marc Pollin
Belgien, Jos Vercammen Belgien.
*Tips till alla i vårt land:
Vid uppstarten av denna sport så ska jag
erkänna att det största misstag som jag gjorde
som en nybörjare var att köpa in från alla
möjliga utländska gubbar hemma hos de men
även på de olika auktionerna som erbjuds
idag överallt på internet.

Adnans slaganläggning

Vid uppstarten så hade jag 1 svensk duva
(finns än idag) som min påg fick i ett års
present av Göran Andersson i klubb 66 bland
inköpta 42 avelspar.
Idag består min avel av 9 par och bland dessa
är det endast 3 duvor med icke skandinavisk
fotring.

Vi tror alltid att i de andra icke skandinaviska
länderna som Belgien, Holland, Tyskland osv.
håller i kapitalet och att ”gräset är grönare på
den andra sidan” som ska inbringa snabbt
resultat på vårt hemma plan. Idag importerar
vi svenskar väldigt många utländska duvor via
internet auktioner som vi inte får mycket ut
av.
Mitt råd till alla som bygger upp sin avel är att
leta sig istället till en ”brevduvegubbe” i
Sverige och resten av Skandinavien, som
säsongen efter säsong presterar på de olika
distanserna. Införskaffa från dessa
”brevduvegubbar” och jag kan garantera Er
att med rätt sundhet på duvorna och gallring
så kommer även resultaten ganska snabbt att
knacka på Er dörr.
*Transportgruppen Sydost: Jag vill passa på
att tacka ALLA som tillhör denna
transportgrupp för att jag uppnåt mina
resultat under 2019, känner verkligen en god
anda i gruppen med fantastika männsikor
som man möter var vecka.
Utan alla Er (inga namn nämnda) som ställer
upp vid insättningen av duvorna, som ställer
upp och tävlar, som erbjuder sig att köra, som
meckar vid behov av kabinen, som sköter
datan m.m m.m, utan ER så är inget av detta
möjligt.
Stort tack till ”gubbarna” i Karlshamn klubben
71, Gärds Köpinge klubben 68, Österlen
klubben 66 och jag vill även passa på att
välkomna BK Fram klubben 26 in i detta
fantastiska gäng till 2020 säsongen !!!

Stort tack och lycka till under
2020 säsongen !
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Svenska Mästerskapet 2019
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Nationalmästerskap norr 2019
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Nationalmästerskap söder 2019
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Essduvor Svenskt Mästerskap 2019
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Essduvor National Mästerskap Norr 2019
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Essduvor National Mästerskap Söder 2019
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Sportmästerskapet 2019
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S vante

Ha nsson i Svalövs BK 14 har ärvt intresset för

duvor av sin far som bilda de klub ben i Svalöv 1924.
Jag började tävla mer på allvar 1967 och det har blivit en del framgångar som klubb- och distriktsmästare,
nationalvinnare l995, SBU tredje pris och ungdjur bästa hastighet.
Svante Hansson gick med i Svenska Brevduveförbundet, SBF, 1950. Han var junior, under 18 år då så hans far fick
stå för medlemskapet. Åren i klubben har gett många starka minnen.
– Jag minns när vi släppte
Göteborgsduvor vid Svalövs
järnvägsstation. Det var cirka 2000 duvor
som anlände med tåg på fredagen eller
lördagen för att släppas på söndagen.
Stationsområdet var väl inte den bästa
platsen att släppa duvor på, därför
flyttades uppsläppen några år senare ner
till en öppen plats i byn.
Efter uppsläppet var det tävling om vem
som hittade ett ägg, då Göteborgsduvorna
var eftertraktade, ungefär som de belgiska
är idag.
Svante inleder nu sin 70e säsong som
medlem i SBF vilket han, med rätta är
mycket stolt över. Bodil, hans fru har
alltid stöttat honom i hans stora intresse
och har även under många år jobbat med
ekonomi i både klubb o förbund.
- SBFs styrelse vill härmed hylla dig
Svante för ditt stora engagemang i vår
organisation, tack för alla år och hoppas få
se dig i prislistan under många år
framöver. Adnan Zuberovic, Peter Björk, Yvonne Staf, Nils-Folke Färm, Börje Nilsson, Håkan Färm och
Ravi Dissanayeke.
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Brevduveavel – är det rena turen ?
Text: Brieftaube Int.

Denna artikel har för ganska länge sedan varit publicerad i vår tidskrift. Själv tycker jag den är
utomordentligt lärorik. Efter viss omarbetning publiceras den nu återigen. Håll till godo !
Bengt Nordstrand
mycket över avelsfrågorna ?
Priserna vinner man inte i kappflygarslaget,
utan i avelsslaget. Eller med andra ord: Den
Jo,
som vill flyga bra, måste först avla bra. Men
egentlige
det verkar många inte vara klara över.
n är det
Av den med tusentals hjälpmedel
nog en
uppreklamerade marknaden, får man
hel del
intrycket, att duvan själv inte är så viktig.
att
Många tror i dag, att om man ger duvorna de
fundera
rätta tillskottsprodukterna, kan man vinna
över. Tur
med vilken duva som helst. Som väl är,
uppstår
fungerar det inte på det sättet och det
nog av
kommer inte att bli så framöver hellre. Även
sig självt, men man kan ju hjälpa det på vägen.
med tillgång till de bästa medikamenten, kan
En mycket känd brevduveman från Belgien,
man inte göra om en dålig duva till en bra.
har en gång sagt: ”Det är ingen som kan
konsten att avla särskilt bra duvor, men några
Därför borde vi i högre grad rikta vår
är bättre till det än andra”.
uppmärksamhet mot att avla bra duvor, i
stället för att fundera över vilka preparat vi
Av allt att döma klarar också några det bättre
saknar för att få dem att flyga på topp.
än andra. De som lyckas över flera år, att gång
Men hur avlar man bra duvor? Det är för mig
efter gång få kanoner, har säkert inte bara
brevduvesportens allt överskuggande fråga.
turen med sig, utan har en speciell förmåga
Det är just den frågan som hela tiden
och fingertoppskänsla att bedöma de inre inte
engagerar de flesta, inte bara när det är dags
bara kvalitéerna som finns hos dessa speciella
att para dem, utan den frågan återkommer i
duvor. Det kan vi vara eniga om.
tankarna då och då under hela året.
Men vad är det då den ena kan bättre an den
andra? Har han bättre kunskaper i
Därför räcker det inte att bara fundera över
ärftlighetslära än andra, känner han till de
vilken hane som skall ha vilken hona, utan det
goda blodlinjerna bättre än andra? Har han
är också kopplat till andra frågor. Ju mer jag
ögonen på skaft och informerar sig om de
engagera mig i avelsfrågorna, desto större blir
duvmän som är verkligt framgångsrika i det
insikten, hur lite jag förstår av
egna närområdet såväl som i utlandet.
avelsproblematiken. Men en tröst har jag, och
Arbetar han efter några teorier, exempelvis
det är att ingen annan heller förstår.
ögonteorier, eller har han speciell
iakttagelseförmåga som han kan omsätta i sin
Det finns ingen, som på grund av kunskaper,
egen duvavel.
expertis fingertoppkänsla eller intuition, kan
garantera avel av kanoner. Genom urval av
Frågar man erkänt framgångsrika
avelsduvor, kan man förhoppningsvis sätta
brevduvemän som har resultat över
samman det perfekta avelsparet. Men om det
genomsnittet, handlar det ofta om att de har
nu skulle vara så att avel av kanoner är rena
en duva med utomordentlig
turen, då skulle vi ju inte behöva fundera så
nedärvningsförmåga. Ofta har de kommit
underfund om detta av ren tillfällighet och
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sällan genom målmedvetet sökande efter den
osedvanliga duvan. Det som kännetecknar
den duktiga brevduvemannen är att han
förstår vad han kommit i besittning av och har
förmågan att få något ut av detta. Han sätter
den i avelsslaget och gör den till slagets
stamfader eller stammoder.

Stamfadern till hans slag är ”Kleinen von 81”. I
mer än 20 år har Gaby bokstavligt talat levt på
denna toppduva. Hur han kommit över sina
toppduvor har han berättat för mig: ”När jag
tar en duva i handen kan jag garanterat inte se
varken mer eller mindre än andra.
Jag lägger stor vikt vid god fjäderdräkt.

Det är på detta eller liknande sätt det går till,
när ett slag plötsligt höjer sig över
genomsnittet. Ett gott exempel på detta kan vi
se hos Flor Engels och söner i Putte i Belgien.
Man har skrivit om dem: ”Avelsslaget är som
ett pulserande hjärta och så har det alltid
varit hos Engels”.

Men det gör vi ju alla. Så det är inte det. Jag
tror, att när jag fått fatt i bra duvor, så ligger
det helt säkert i, att jag mer intensivt och
ivrigare än de flesta andra har letet efter
duvan, som i det riktiga vädret kan flyga hem
förstaplatser och helst ivrigare än några andra
kan flyga hem förstaplatser med några
minuters försprång.

Att upptäcka en verklig
stamhane, en dominant avlare, betyder att
ägaren i många år sitter på rosor. En sådan
superhane var utan tvivel Belge 86-6616231.
Det är han, som i första, andra och tredje
generationen, har efterlämnat en hel rad av
Ess-duvor och förstapristagare, både på det
egna och på andra slag.
Engels hade 40 redboxar i sitt avelsslag. I 30
av dessa satt en son, dotter eller barnbarn
efter honom. Han har besuttit en enorm
vitalitet. Hans blodlinje går som en röd tråd
genom slagets alla duvor och det är han man
kan tacka för alla de fantastiska resultaten.
Som ung visade ”231” inga flygegenskaper.
Trots det anade Flor Engels, den sluge räven,
vilken potensial som doldes i denna hane och
satte honom i avelsslaget. Det är så det går till.
Man skall ha fatt i en utomordentlig avlare, så
är man säkrad i åratal, om man behandlar
honom riktigt.
Med att behandla honom riktigt, menar jag,
att man skall upptäcka den och man skall hitta
den riktiga honan eller honorna till honom.
Man ska också sätta söner och döttrar i avel,
medan man har dem. Man ska bygga upp en
familj runt dem och undlåta att sälja för
mycket.
En annan brevduveman som funnit sin tur att
bygga upp ett helt bestånd på en utomordentlig duva , är Gaby Vandenabeele.

Duvor som i stark värme och motvind, alltså
när de skall kämpa mot de bästa duvorna i
Västflandern på flygningar mellan 400 och
700 km, flera gånger visar att de kan flyga
ifrån hela flocken, har för mig alltid varit de
attraktiva av
larna. Det är den typen av duvor jag försöker
få fatt i.
Om jag inte kunnat köpa har jag försökt låna
dem. På detta sätt fick jag min ”Kleinen”, den
hane som mitt slag är uppbyggt på. Jag skulle
aldrig drömma om att sälja en duva som upprepade gånger och i riktigt ”duvväder” har
vunnit.
Sådana duvor har jag värnat om, som mina
egna ögon och snarast möjligt satt på
avelsslaget. Mitt avelsslag består nästan
uteslutande av söner, döttrar och barnbarn
efter ”Kleinen”. Jag har knappast en duva som
inte har denna toppavlares blod i ådrorna.
Flor Engels och Gaby Vandenabeele har varit
mycket noggranna i hanteringen av sina
”guldfåglar”. Det är inte någon självklarhet.
Många umgås alltför lättsinnigt och sorglöst
med sina toppduvor och upptäcker först när
det är för sent, vad de har gått miste om.
På samma sätt som man lättsinnigt kan göra
av med en förmögenhet, kan man försätta sina
möjligheter som den superavlare man fått
tillgång till kan ge en.

Brevduvesport nr 1-2020/ Nils-Folke Färm

22

Så blir det om man inte utnyttjar tillfället.
Har själv varit ute för det. Jag ägde en gång en
sådan superavlare. Det var ”Caesar”.
I april 1974 köpte jag tolv ägg hos Jules
Rickaerts. ”Caesar” kom från ett av dem. För
att jag under flera år inte upptäckte hans
värde, profiterade flera andra duvmän av den
mer än jag själv.
Det var de som upptäckte hans kvalitéer som
avelsduva. Under lång tid, flög hans
avkomlingar utomordentligt hos vänner och
andra brevduvemän i Tyskland. Sista beviset
levererades av bästa Ess-duvan1998 i
National Tyskland.
På faderns sida är den en avkomling av
”Caesar”. Hur det kom sig, att jag därefter
själv under lång tid inte själv hade någon
avkomling efter honom på slaget skall jag
förklara. Kanske är det någon som kan lära
något av det.
Redan när ”Caesar” var ett år, föll det en hona
efter honom, som på ungdjursflygningarna
tog fem premier, varav tre topplaceringar.
Därefter sändes hon till Orleans.
Det regnade och även om flygbetingelserna
var mycket
svåra, och hon dessutom hade 70 km längre
än de flesta i Aachen-området, blev hon 146
av 4275 duvor.
Året efter föll nr ”131”, som tog åtta premier
på 11 flygningar. Kanske inte något speciellt
om det inte varit topplaceringar, nr 2, 4, 5, 20,
29, 0ch 101. Inte heller detta öppnade mina
ögon, för att ”131” var snabb, men inte alltid
säker.
Av den anledningen parade jag även
fortsättningsvis ”Caesar” med samma hona, en
av de andra Rickaerts-duvorna. Under de
följande åren, föll det bara honor efter paret
och de lade jag knappast märke till. Men
nästan alla, som fick döttrar eller barnbarn
efter paret , fick resultat efter dem. Det gick
några år innan jag blev klar över detta.
I början av åttiotalet parade jag ”Caesar” med
en ny hona från Gust Hofkens.

Nu föll det duvor, som inte bara flög i spetsen,
utan också vann mästerskap. Den bäste av
dem var ”1039”. Som ettåring var han en
medelmåtta, men flög därefter helt i topp.
Några av hans syskon visade sig som särdeles
goda avelsduvor.
När det slutligen gick upp för mig, att ”Caesar”
var en avelsstjärna, hade jag dessförinnan
begått mitt livs största misstag. Jag hade sålt
mitt avelsslag, inklusive ”Caesar”.
Tre år senare lyckades jag köpa honom
tillbaka, men lyckades då bara få något fåtal
ungar efter honom. Han fick gå på slaget till
sin död 1995, då 21 år gammal.
Vid en tillbakablick ångrar jag bittert flera
graverande fel. Jag lät andra upptäcka hans
talanger och förstod det hela alldeles för sent.
Jag tog bara två kullar om året till mig själv.
Jag skulle inte sålt så många ungar efter
honom och definitivt aldrig honom själv.
Han skulle varit parad med flera olika honor.
Avkomman skulle satts direkt på avelsslaget.
På så sätt hade jag kunnat bygga upp en stam
på ”Caesar”, som jag därefter hade haft nytta
av. Jag kunde, osv…
Mitt största fel var, att jag inte litade
tillräckligt på mina egna duvor. Jag trodde
hela tiden att jag kund få bättre från andra
håll. Därför köpte jag duvor från andra slag
och fick inte tillräcklig plats till mina egna. Jag
trodde jag hade grepp om det hela, på min
konsekventa slagföring och mitt mycket fint
inrättade duvslag.
Jag trodde att duvorna kunde bytas ut efter
gottfinnande. Att erkänna att det inte är så,
har varit en värdefull erfarenhet för mig.
I dag vet jag: Det är duvorna, duvorna och
återigen duvorna, som avgör om man får
succé. Alla andra omständigheter kommer i
andra hand. Därför tillåter jag mig att lämna
följande råd: Om du får en verkligt bra duva,
var då riktigt rädd om den och tro inte att du
så lätt kan få fatt i en som är bättre.
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• 09:00 Frukost
• 10:00 Årsmötet startar
• 12:00 Lunch
• 13:00 Om tid behövs fortsätter mötet efter lunch, annars finns här
tid för samtal och kanske handla vad vi behöver till våra duvor.
- Foderförsäljare finns på plats.
- Det finns även Benzing produkter till salu
- Vi kommer även att ha ett lotteri
• 14:30 Eftermiddagsfika
• 15:00 Auktion med duvor från Prange och Drapa
• Årsmötet avslutas
SBF’s styrelse tackar för denna gång
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25 januari

Årsmöte
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Parentation
3. Prisutdelning
4. Frågan om mötets behöriga utlysning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justerare
7. Val av rösträknare
8. Närvarande föreningsrepresentanter
9. Styrelsens verksamhetsberättelse
10. Redovisning av räkenskapsåret
11. Revisorernas berättelse
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
VAL
13. Val av kassör på 2år. (Peter Björk)
14. Val av 1 styrelseledamot på 2år. (Nils-Folke
Färm)
15. Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år. (Ravi
Dissanayake)
16. Val av revisor på 1år. (Sven-Göran Färm)
17. Val av revisorssuppleant på 1år. (Lars Börjesson)
18. Val av redaktionskommitté på 1år. (Jerry
Lindbäck, Ravi Dissanayake, Nilanka Perera.)
19. Val av förbundsuppsläppare på 1år. (Kenneth
Björk och Adnan Zuberovic)
20. Val av valberedning väljs på mötet. (Conny
Sturesson, Farudin Cehajic, Jamal Robdyee.)
21. Förbundsstyrelsens förslag till budget och
verksamhetsplan

22. Motioner.
Motion 1. Från SBFs styrelse
Efter klagomål från medlemmarna ändrade vi
tillbaka medlemsavgiften till 600 kr. Styrelsen undrar
om vi ska ha en medlemsavgift som inkluderar SM
tävlingarna eller inte?
Förbundsstyrelsen yrkar på godkännande för en
avgift som inkluderar allt som gäller förbundet, då
även vårt SM. Förbundsstyrelsen räknar på vad en
sådan avgift landar på.
Motion 2
Svalövs BK14 lägger förslag på att National och SM
flygningarna skall vara 50% från norr och 50% från
söder.
Motivering
För att alla medlemmarnas duvor skall flugit ungefär
lika mycket för att vinna ett mästerskap.
Styrelsen yrkar avslag
Vi har nu lagt en flygplan som inte innehåller
söderflygningar från annat land och denna behöver
prövas först innan vi gör några ändringar
Motion 3
Svalövs BK14 yrkar på att begränsa SBFs styrelse
beslutsfattning vid sådana beslut som kan strida mot
Svensk och Europeisk lagstiftning, ej heller vid beslut
som kan drabba tredje part.
SBFs styrelse bör vid sådana beslut samråda med
berörda parters klubbar och distrikt och låta ärendet
prövas av auktoriserad jurist.
Vi har stadgar som vi följer.
Styrelsen yrkar avslag
Motion nr 4
Från SBF:s styrelse.
SBF:s styrelse lägger förslag till reviderade stadgar.
23. Nästa förbundsmöte
24. Avslutning.
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Svenska Brevduveförbundets
Verksamhetsberättelse 2019

S

BF:s styrelse startade 2019 med att
säkerställa allt inför flygsäsongen SM
skulle flyta på. Detta innebar arbete
kring att färdigställa, körschemat-logistiken,
kabiner, mypigeon kalkylatorn och att alla
medlemmars klocksystem skulle var väl
förberedda inför starten av säsongen.
Under säsongen har vi avhållit 8 nationaler
med de gamla duvorna och 2 ungdjurs
nationaler.
Flygsäsongen var med blandade känslor och
utgång. En stor anledning till detta var det
skiftande vädret som vi tyvärr blev varse om
med
några
tuffa
tävlingar.
Oavsett hur mycket vi var förberedda inför
säsongen så uppstod det tyvärr bekymmer
p.g.a vädret men som vi ändå lyckades att
genomföra.
Under året 2019 har styrelsen avhållit 6
styrelsemöten. Vi har även avhållit
represetantskapsmöte och en breduvedag på
Backagården.
Brevduvedagen är något som vi även i
framtiden kommer att planera in, då vi inser
att umgänge bland brevduve utövare har
blivet allt mindre av på de senare åren och
där vi får försöka vända på den tråkiga
trenden.

Vi vill även tacka alla Er som ger stöd och
hopp till denna sport och förbundet, där
många av Er visade det under den gånga
säsongen.
Men vi vill även tacka våra chaufförer Krister
och Tomas, som transporterade våra
brevduvor med bravur under gånga säsongen.
Styrelsen gratulerar Fahrudin Cehajic och Ola
Jönsson till Svenska Mästerskapet
Styrelsen gratulerar Rolf & Tony Olsson till
Sport Mästerskapet
Vi gratulerar även till alla våra medlemmar
som har vunnit andra priser under SM
tävlingarna.
Förbundsstyrelsen under 2019 har varit
Ordförande, Adnan Zuberovic
Vice ordför, Börje Nilsson
Sekreterare, Yvonne Staf
Kassör, Peter Björk
Data ansv, Nils-Folke Färm
Suppleanter, Håkan Färm, Ravi Adrian
Dissanayake

Förbundsstyrelsen har även jobbat under
säsongen med att säkerställa att vår fina sport
skulle kunna utövas även i framtiden p.g.a att
det framkommit hot om djurplågeri och en
anmälan upprättats mot sporten och SBF, till
en
utomstående
myndighet.
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Bengt Jönsson – Nestor i Lunds
Brevduveförening
gånger. En tävling skickade Bengt 6 st till
Luleå och bland de 12 första hemkomna i
resultatlistan hade han med alla 6 duvorna!!
Det kan man kalla prestation!!

B

engt började med brevduvor 1969.
Hans far Gunnar Jönsson hjälpte
honom med att skaffa duvor och även
Ove Persson i Oxieklubben såg till att han fick
ihop en stam med duvor. Bengt byggde sitt
duvslag i Björnstorp och där har han verkat
under alla år.
Själv jobbade Bengt som lastbilschaufför
vilket innebar att hans fru hjälpte till med
skötsel och rastning av duvorna i veckorna
när han inte kunde vara hemma . Som man
brukar säga ” bakom varje brevduveman står
det en stark kvinna ”
Bengt har haft uppdrag i klubben som
sekreterare tidigare under några år. Han
tillhör den generationen som tävlat med
Benzing träklocka vilket innebar att det var
mycket mer tid i klubbarbetet med att läsa av
tävlings resultat. Idag är det modernare
teknik med klockor och data, vilket Bengt
tycker är bra för sporten!
Han var också medlem i Marathon Center
eftersom han alltid varit förtjust i långdistansduvor och tävlade under många år från
Luleå . En av hans duvor 41-01-423 ( stam
Huysken / Dermott flög han med 5-6 år från
Luleå med topplaceringar ett flertal

Framgångar i klubben kom efter hans pension
2002 då han varit mästare i klubben 13
gånger!! 2:a i SM 2007,,mycket pga.
hans många fina och pålitliga långdistansduvor.
Idag har han flyttat till lägenhet i Lund och
har avvecklat sina brevduvor. Han tyckte att
det var dags att sluta nu - som han uttryckte
det någon gång måste man.
Han kommer ändå att vara med som medlem i
SBF och Lunds Brevduveförening, och nu har
han ju cykelavstånd att åka ner och träffa sina
kamrater som är kvar.
Bengt tycker att som det var förr att man
kunde träffas under hösten och vintern och
hade social samvaro , prata duvor .en kopp
kaffe ,planera för nya säsongen har blivit
sämre med åren , mycket såklart att många
””gamla ” brevduvegubbar har försvunnit och
att man inte har samma tid idag.
Bengt berättade om klubben F 60 som fanns
inom distrikt 2. Man träffades på hösten /
vintern och då tog man med sig 2 duvor till
utställning och där bedömdes dessa och man
kunde då få pris på dom Dessa 2 duvor
anmäldes och tävlade man sen med till
säsongen i en speciell pristävling
Bengt Jönsson tackar för sig som aktiv
brevduveman !
Men han kommer att vara kvar i vår
vänkrets!
Intervjuare/ bild
Jerry Lindbäck
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M

inneslista 2020

Januari
Leverans av fotringar
Mars
15/3
Tävlingsplaner för distrikt och direktanslutna
föreningar, samt uppgifter om
kontrollansvariga
och flygledare, med namn och mail adress
samt mobilnummer skickas till sekreteraren
Yvonne Staf yvonne.staf@live.se
Alla namnuppgifter kompletteras med
medlemsnummer.
Flygledare i SBF är Kenneth Björk
47kbmannen@gmail.com mobil 0735557138
Och Adnan Zuberovic
golubica10@hotmail.com mobil 0762391106

Oktober
31/10
Motioner till årsmötet skall ha kommit in till
sekreteraren Yvonne Staf
yvonne.staf@live.se
Beställning av vaccin (uppdelat på äldre och
ungduvor) sändes distriktsvis, eller föreningsvis för direktanslutna, till förbundets
sekreterare yvonne.staf@live.se
November
30/11
Underlag för ringlistan skall vara
förbundskassören Peter Björk
peter52bjork@gmail.com
(blankett finns på hemsidan)
Medlemsavgift och fotringar ska vara betalda
till kassören.

April
30/4
Beställning av fotringar för 2020 sändes till
förbundets kassör
Peter Björk peter52bjork@gmail.com
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 2019, måste allt vara inbetalt
till SBFs bg 531-2921.
(Fotringar, 10kr/st. Material mm.)
Juni
1/6
För deltagande på alla 8 nationaler +
ungdjursnational är kostnaden 1000kr.
Inbetalningen ska ske klubbvis till bg 5312921. OBS! Detta ska åtföljas av ett mail där
Ansvarig beskriver vem och för vad
inbetalningen gäller!
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MARATHON SYDOST

0
2
0
2

Långdistansklubb

Inbjudan 2020
Härmed inbjuds samtliga medlemmar i SBF
grupp 1 att delta i Transportgrupp SydOst
långdistansklubb 2020.
Tävlingsplan 2020
Datum
27/6
11/7
25/7
8/8

Tävlingar
Duvberg 700 km
Kramfors 800 km
Östersund 800 km
Sundsvall 750 km
Vilhelmina 950 km
Gävle 600 km

Tävlingsbestämmelser
1. Anmälningsavgift är 200 kr per slag, alla
pengar går till prispengar.
2. Tävlingstid är 333 m.p.m.
3. Medlem får insätta 10 duvor på sträckorna
Duvberg, Östersund, Gävle och Sundsvall. På
sträckorna Kramfors och Vilhelmina 5 st.
4. Poängberäkning lika med SBF:s, två duvor
räknas men ingen procentbegränsning.
Prislista pengapriser på sträckorna
Kramfors och Vilhelmina samt på
Championatet: 1:a 50%, 2:a 30% 3:a 20%.
Diplom till övriga pristagare på de andra
sträckorna.
Anmälningsavgiften swish till:
Anmälan skall vara gjord senast den 15 juni till
Nils-Folke Färm därefter kommer en deltagar
lista att publiceras.

MSO
Tpgrp SydÖ
st
Kontaktpersoner:
Nils-Folke Färm 0733-131516
Håkan Färm 070-5658035.
Övrig info kommer efterhand!

Prisutdelning sker på Svenska Brevduveförbundets brevduvedag i Höör.
Någon form av sponsring till priser emotses.
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