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...och ett riktigt race!



Välkommen till Svensk Brevduvesport

Tycker Du om djur?

Vill Du gärna bestämma själv?

Tycker Du om spänning?

Tycker Du om att tävla?

Gillar Du gott kamratskap?

Om svaret är ja, då är innehållet i 
denna folder något för Dig.
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Välkommen till Svensk Brevduvesport

Varför börja med brevduvor?
Därför att Du tycker om djur och för att brevduvor är en 
hobby, som de flesta klarar av. 

Därför att det är spännande och ansvarsfullt att syssla 
med brevduvor. Det är som att vara tränare för ett lag, 
där Du själv har ansvaret för alla brevduvorna och där 
Du själv fattar alla beslut.

Därför att det har med tävling att göra och där tävlings-
resultaten endast beror på Din insats.

Därför att tävlingarna med brevduvor (kappflygningar) 
pågår i månaderna maj, juni, juli och augusti och att 
det är möjligt att kombinera brevduvesport med andra 
fritidsintressen.

Därför att vi inom brevduvesporten har infört elektronisk 
tidtagning, så att brevduvornas hemkomsttidpunkt från 
tävlingarna registreras automatiskt.
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Välkommen till Svensk Brevduvesport

Brevduvan
Brevduvan är en tuff och anpassningsbar fågel, som trivs 
under de flesta förhållanden.

Brevduvan har en otrolig orienteringsförmåga och en 
oförklarlig förmåga att hitta hem, trots mycket stora avstånd 
– t.o.m över 1000 km.

Brevduvan är en trofast fågel, som lätt blir tam. Så tam att 
den äter ur handen och gärna landar på Dig. Det går nästan 
att prata med den.

Brevduvan har lätt att fortplanta sig och får under 
avelssäsongen (vår och sommar) flera kullar. Oftast får 
den två ungar per kull. I motsats till andra ”hobby”-fåglar 
kan Du röra vid brevduvans ägg och ungar, utan risk att 
föräldrarna skall överge dem. När ungarna är c:a åtta dagar 
gamla ringmärks de, för att visa att det är en brevduva. 
Fotringen talar om vilket land den kommer ifrån och vilken 
klubb den tillhör. Det står också vilket år den är född och ett 
löpnummer anger vem som äger den. Detta är brevduvans 
framtida identitet.
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Välkommen till Svensk Brevduvesport

Brevduveslag
Hydda eller slott är lika bra.
Brevduveslagen kan vara mycket olika i storlek, från sex 
– åtta kvm till stora specialbyggda brevduveslag.

Brevduveslag kan vara en lekstuga, del av garage, 
inbyggd i carport, ett uthus, ett loft eller ett speciellt 
byggt brevduveslag.

Brevduveslagets storlek skall stämma överens med hur 
många brevduvor Du vill ha, då varje brevduva skall ha 
sin egen sittplats och redbox.

Brevduveslag, både stora och små, skall vara torra och 
det skall vara gott om frisk luft. Det är också en fördel 
om solen kan lysa in.
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Välkommen till Svensk Brevduvesport

Brevduvesport och tävlingar
Tävlingarna inom brevduvesporten kallas kappflygningar. 
I Sverige arrangeras kappflygningar från 100 km upp 
till 1000 km. Brevduvorna förberedes genom kortare 
träningsflygningar.

Både träning och kappflygning med brevduvor går till 
så att brevduvorna transporteras till en förutbestämd 
plats och där släpps de ut, alla på en gång ur transport-
korgarna (kan vara flera tusen), för att därefter flyga hem 
till sitt duvslag. 

Den duva som har den högsta flyghastigheten hem till 
sitt duvslag vinner.

Då alla brevduveslagen inte har samma avstånd 
från uppsläppningsplatsen, beräknas flyghastigheten 
individuellt för varje brevduva, genom att dividera 
flygtiden med avståndet. Varje duvslag har sitt avstånd 
uppmätt från uppsläppningsplatsen.
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Välkommen till Svensk Brevduvesport

Tävlingar och kamratskap
Kappflygning med brevduvor kan jämföras med ett 
cykellopp eller en maratonlöpning, då det under hela 
distansen sker en utskiljning av deltagarna, genom form 
och motivation.

Det är brevduveägarens ansvar att brevduvorna 
som sändes på kappflygning både är i form och är 
motiverade.

Mållinjen för en kappflygning är ett elektroniskt system, 
som automatiskt registrerar tiden när 
brevduvan passerar ingången till 
brevduveslaget.

Kamratskap är ett av de 
bärande elementen inom 
brevduvesporten.

• Vi är alla lika
• Vi trivs tillsammans
• Vi hjälper varandra
• Vi träffas ofta
• Vi byter brevduvor 
• Vi gläder oss över andras resultat
• Vi är konkurrenter och kamrater
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Välkommen till Svensk Brevduvesport

Var innehållet i denna folder något för Dig? Om svaret är ja, 
har Du här några adresser och telefonnummer som Du kan 
vända Dig till och få ytterligare information om brevduvor och 
brevduvesporten.

  Lokal brevduveförening

Du är också välkommen att vända Dig direkt till förbunds-
sekreteraren eller förbundskassören.

Du kan även besöka vår hemsida www.brevduvesport.org  
och där finna ytterligare information.
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