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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 lyckats att förnya och bygga upp en ny 

hemsida, skapa en webbshopp/nätbutik för olika produkter och införskaffat ett nytt 

mjuvaruprogram för att digitalisera ringlistor, medlemsmatrikel och en sökmotor på 

duvorna. 

 

SBF har även arrangerat SM tävlingar, åtta (8) tävlingar med gamla duvor och två (2) med 

ung duvor i de respektive grupperna. 

 

Förbundet har arrangerat och avhållit en brevduvedag i Höör. 
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Medlemmar 

SBF har haft en uppåtgående trend i antal medlmmar under verksamhetsåret. 

 

Möten, kommunikation 

Svenska brevduveförbundets styrelse har avhållit fem (5) protokollförda möten under 

verksamhetsåret. Av dessa fem (5) har två (2) avhållits via telefonmöte p.g.a pandemin 

covid19. 

 

Det har även avhållits ett (1) digitalt möte med internationella brevduveförbundet FCI- 

Federation Colombophile Internationale. 

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 i samverkan med SVA- Statens Veternínärmedicinska 

Anstalt arrangerat och avhållit en vaccinationskurs mot paramyxo i Höör för våra 

medlemmar. 
 

 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 som tyvärr har gjort allt arbete mycket mer svårare 

för vår del. Då vissa styrelsemöten samt planeringar fick tas via telefon. 

 

Det är tyvärr även orsken till det inställda represetantskapsmötet. 

Tävlingssäsongen har avhållits med blandade resultat. 

SBF styrelsen siktar på ett nytt år med en ny tävlingssäsong och med ännu bättre  resultat, vi 

anser att utvecklingen måste fortsätta på de olika nivåerna inom brevduvesporten. 

Ambitionen och målet för framtiden är att SBF medlemmar och deras duvor återigen kan 

representera Sverige på Olympiaden. 

 

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 hoppas på ett mycket mer hälsosammare nytt år och utan alla nuvarande restriktioner ! 

 

Sportsliga hälsningar; 

 

Ort: Ystad 

Datum: 2020/11/30 
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Underskrift: Adnan Zuberovic 


