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Elias Maher är född och uppvuxen i Irak. Han kom till  
Sverige 2007. I hemlandet hade han brevduvor och 
högflygare. Här i Sverige startade han med brevduvor 
2014  i Hörby. 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 
  
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 Al-
Bayati. 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  

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 !!



 

 

 


