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Hej alla brevduvevänner 

I skrivande stund, så genomgår vi i Sverige och resten av 
världen en av de märkligaste och tuffaste perioderna på 
många decennier p.g.a covid viruset och där olika 
restriktioner haglat in från myndigheter. 
 
Detta har även lett till att även vi i brevduvesporten har 
fått ändra rutiner och tillvägagångsätt hur vi ska 
handskas i olika situationer. 
Som ni alla vet redan vid detta laget  så avhölls 
förbundets årsmöte på ett mycket annorlunda sätt,  jag 
och säkert många av Er kan bara hoppas på att det aldrig 
mer upprepas igen. 
Många av oss ses och träffas endast på årsmötesdagen, 
vilket tyvärr uteblev denna gång .  
 
Men klubbarna som deltog på årsmötet via utskick har 
ändå gjort bra ifrån sig och vi fick ett avslut, ett avslut 
som ledde till att bl.a två nya medlemmar röstades in i 
förbundsstyrelsen. 
Nu har styrelsen avhållit konstitutionmöte och vi kan nu 
blicka framåt med nya krafter och ny energi, där vi 
tillsammans ska arbeta för brevduvesporten bästa. 
 
Just i detta skede är det nog många medlemmar som 
redan har börjat att sätta igång sina brevduvor med en 
ny avelssäsongen. Det är en mycket spännande period 
där man får planera hur paren ska sättas ihop och 
hoppas på att få så bra framtidsmaterial som möjligt. 
 
Men tiden flyger snabbt iväg och snart är vi där igen när 
duvorna ska rastas och tränas inför en ny spännande 
tävlingssäsong. 

Många brukar ha sina brevduvor ute även under 
vintertid, men just nu har vi tyvärr förbud att rasta våra 
brevduvor. Detta p.g.a att ett fågelvirus påträffats runt 
om i landet enligt Jordbruksverket och en skyddsnivå 
som gäller över hela landet. 
 
Vill poängtera att det är mycket viktigt att vi följer 
Jordbruksverkets instruktioner. Vi i förbundsstyrelsen 
försöker informera Er alla på olika sätt när ny 
information från Jordbruksverket når oss. 
Men ni kan också själva ta direkt information via 
Jordbruksverkets hemsida. 
 
Som sagt det är viktigt att vi tar detta på allvar, då vi för 
några år sedan hade en liknande situation och där vi som 
förbund efter många påtryckningar till slut fick dispens 
sent på våren för att kunna påbörja rasta våra 
brevduvor. 
Men givetvis hoppas vi på att det inte blir lika utdraget 
med fågelviruset i år som det var vid det tillfället för 
några år sedan. 
 
Vi hoppas på bättre tider och att vi kan sakta men säkert 
komma tillbaka till det normala levnadssättet och utan 
massa restriktioner som vi får rätta oss efter. 
 
 Fram till dess önskar jag Er alla mycket hälsa och 
välmående, ta hand om Er ! 
 
Sportsliga hälsningar, 
Ordf. SBF  
Adnan Z. 

 
 
 
 

Ledare 
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Vår nye sekreterare i SBF presenterar sig. 
 
 
Hej alla brevduveentusiaster 
 
 
Jag började aktivt med brevduvor1992 i Malmö BK klubb 
13, tog över efter min pappa Gunnar Lindbäck. Han var 
medlem i Malmö BK klubb 13, tidigare var han med i 
Eriksfälts BK i Malmö (som lades ner i början av 70 talet) 
 
Min far startade med brevduvor i mitten på 50 talet och 
var trogen SBF. Även min farfar hade brevduvor på 20-
30 talet på Virentofta i huset på vinden hade han sina 
duvor. På den tiden hade man bara 1 klocka som 6 
brevduvegubbar delade på. så min farsa och min farbror 
fick kasta sig på cykeln när duvorna kom hem och cykla 
till klockan som var utplacerad på lämpligt avstånd till 
alla och där fick man stämpla på den gamla Benzing trä 
klockan!  
 
Jag växte upp med brevduvor och hängde med sedan 6-7 
års åldern till duvslaget som låg i Kulladal i Malmö. Där 
blev man upplärd om skötsel, träningar och tävlingar 
med duvorna. Givetvis hade man 2 egna duvor som man 
fick sköta om. På söndagarna var man med i klubbhuset 
när alla samlades och öppnade klockorna, på det sättet 
har man många minnen om ”brevduvegubbarna i Malmö 
från den tiden.  
 
Under 70 0ch 80 talet var jag upptagen med familj och 
barn och jobbet så det blev mest att hjälpa till ibland med 
skötsel när farsan behövde hjälp, tiden räckte inte till 
med tävlingar eller att skaffa egna duvor.  
Mina första år på 90 talet var ömsom vin och ömsom 
vatten. Min första guldmedalj tog jag 1994 på 
ungdjurstävling i klubb 13, flög som bäst med ungarna  

 2001 flyttade jag till BK Fram klubb 26 
 Sakta började jag på 2000 talets början inskaffa fler 
duvor bl.a från Viggo Elofsson.  Jag behövde förnya min 
pappas gamla stam och 2004 - hade jag ett toppgäng 1 
åringar som flög bra och hamnade i toppen på 
klubblistorna och en och annan i distriktets prislista. 
 
 Sen har det rullat på, inte alltid i toppen men tävlat har 
jag vartenda år. Min målsättning har alltid varit en 1:a i 
klubben och medalj i distriktet .. !! Den kvarstår än idag 
och ibland har det gått vägen (senast 2018)  
 
Man blir biten av sporten, alltid kul att se om man själv 
och duvorna kan bli bättre och bättre för varje år. Många 
dagar /veckor/månader är det skötsel och åter skötsel,  
höst och vinter . Men när man sätter igång uppfödning i 
febr/ mars och sen kan släppa ut duvorna, då känner 
man glädje och ser fram emot tävlingssäsongen  
 
 Min far frågade mig 1992 strax innan hans bortgång ” 
Kan du ta hand om mina duvor”, då sa jag.    
Ja! jag kan väl prova ett år!!!  Det är nu 28 år sen, snacka 
om att bli biten!! 
 
Med vänliga hälsningar  
Jerry Lindbäck  
Numera i Lunds BF klubb 41 
  

 
 
 
 
 

Jerry Lindbäck 
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S17-18-314 blev Sveriges bästa allroundduva 
2020 enligt gällande FCI regler. ”314” är en 
kryss duva och på moderns sida ligger: Jos 
Thone, Avril-linje samt Jos Thone duvor från 
Bent Thomsen Petersen, Danmark.  
 
På faderns sida ligger i stamtavlan Arne F 
Pedersen berömda Grizzla 190-07-305 samt 

 
  
 
 
 

Van Loon duva från MC Hansen Danmark.  
314 har varit mycket säker och alltid kommit 
hem från tävling i bra form. En riktig 
mästerskapsduva 
 
Noterbart att båda föräldrarna är grizzlade
    
Tävlad av Nils-Folke Färm 

 
Tävlingsresultat 2020 
 

Station Längd i km Placering/Antal släppta 
Borlänge 494 30 / 348 
Duvberg 669 52 / 306 
Östersund 789 23 / 231 
Sundsvall 722   3 / 198 
Gävle 535 32 / 255 

 

 

Sveriges bästa allround duva 

2020 
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 Från km Till km Nr av  
races 

Minsta km Deltaga
re 

Duvor Priser Tolerans 5% Nr Duvor 

Hastighet 100 400 5 750 20 250 1/5 Ja 3 

Medel 

Avstånd 
 

300 
 

600 
 

4 
 

1400 
 

20 
 

250 
 

1/5 
 

Ja 
 

3 

Lång 

Avstånd 
 

> 500 
 

3 
 

1500 
 

20 
 

150 
 

1/5 
 

Ja 
 

3 

ALL ROUND  6 1750 20 250 1/5 Ja  

3 
 Fm 100 till  

400 
2 till 3  20 250 1/5 Ja 

Fm 300 till  
600 

2 till 3  20 250 1/5 Ja 

> 500 1 till 2  20 150 1/5 Ja 

Maraton > 800  2 1600 20 150 1/5 Nej 3 

 
TOTALT 15 

 

1. Beräkningssystem 
Enligt FCI-reglerna är beräkningssystemet detsamma av andra FCI-händelser. Hastighet, 

medeldistans, långdistans och alla runda kategorier: 

 Position i resultatet x  1000   

Antal korgade duvor  (max.  5000) 

Marathon kategori: 
 

  Position i resultatet x  1000   

Antal korgade  duvor 

Duvan som har fått de lägsta poängen är den första för den allmänna prislistan. Koefficient 

kommer att beräknas till tre siffror efter decimaltecknet. 

2. Deltagande 

 
Varje anslutet förbund kan delta. Varje anslutna federation kan besluta utifrån de krav i vilka kategorier att delta 

          Varje anslutet förbund kan delta i en eller flera av kategorierna. En duva kan bara delta i en kategori.  

 

  

VÄRLDEN BÄSTA DUVA 2020 

INOM 1 ÅR 
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Nya administrativa rutiner 
 

 
 
 

                                      

Beställning av fotringar och 

vaccin 

 

Allmänt 

 

Från och med 2021 ska alla klubbar i Svenska Brevduveförbundet beställa fotringar och vaccin på vår 

hemsida. Beställningsdelen ligger under medlemsregister/fotringar. Admin i varje klubb har behörighet att 

beställa fotringar och vaccin. 

Beställning av fotringar 

Klubbadmin gör sin beställning av fotringar på vår hemsida under rubriken ”Beställning fotringar/vaccin”. 

Fotringar kan endast beställas i jämna 20 tal (20-40-60 etc) läggs ojämnt antal sker en automatisk av 

rundning uppåt till närmast jämna 20 tal. Beställning av fotringar ska göras senast den 30/4 därefter låses 

beställningsformuläret. Revidering av beställning kan göras fram till den 30/4.  Beställning av extraringar 

görs av förbundskassören. 

Beställning av vaccin 

Beställning av vaccin görs i avsett formulär i ringlistan ”Beställning fotringar/vaccin” uppdelat på äldre 

respektive ungdjur. 

Revidering av inlagt antal kan göras fram till den 31/10 därefter stängs formuläret och beställning görs 

sedan av SBF:s sekreterare. 

 

//Förbundsstyrelsen 
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Ungdjursmästare 2020 
 

𝑯åkan Färm blev ungdjursmästare i transportgrupp 

Sydöst 2020 med följande resultat 
 
Resultat 2020 
Skillingaryd 2:a/ 514   
Ljungby 28:a /458   
Skillingaryd 39:a /478   
Jönköping 53:a /424   
Laxå Nat 99:a/536   
 
Dessutom hade Håkan även de 5 första ess duvorna 
i gruppen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bästa ess duva i transportgruppen blev  
S68-20-463. 
Far är från Ulrik Lejre Larsens, Verreckt-Arién duvor. 
Mor är från Adnan Zuberovic,  Marc Pollin duvor. 
 
Håkan tränar sina ungar ambitiöst innan tävlingarna 
börjar. Hans mål är att hinna med ca 10 
träningstillfälle innan första tävlingen. 
 
Efter det senaste mordintrånget så har Håkan köpt in 
ett antal kvalitets duvor från Ulrik Lejre Larsen, 
Danmark som nu börjar visa sig i resultatlistorna 
rejält. 
 
 Vi gratulerar till framgången med ungduvorna och vi 
andra kommer igen nästa säsong.  
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            Bilden tagen 2015 uppe vid klubbhusen med utsikt över delar av tomten. Här har vi varit sedan 1968. 

 

                   Helsingborgs Gamla BF, klubb 20, 
tillhörande Svenska Brevduveförbundet startade sin 
verksamhet 1921 i södra delarna av Helsingborg nere 
vid stranden i det som vi nu kallar sydhamnen. Här 
fanns man tillsammans med många fiskebodar också.  
Tyvärr försvann mycket av vår historik med Åke 
Bengtssons bortgång.  
 
Han började som junior i klubben där hans far 
ansvarade för honom. Han fick sitt intresse redan som 
tonåring och fram för allt i gymnasiet på Rönnowska 
skolan, en skola enbart inriktad på praktiska linjer. Här 
utbildade Åke sig till möbelsnickare och fick Axel S 
Karlsson som ansvarig lärare. 
 
Axel S Karlsson blev hos oss, vid den tiden, på 70-talet 
känd pga Åkes alla historier om denne man. Han fick 

Åke intresserad av duvor och Åke byggde sitt eget lilla 
slag, fick duvor av Axel S och började tävla som junior. 
Åke byggde sitt slag på HvRiel duvor och därigenom 
fick han av Axel S det sk ”3e ägget” som flög bra och 
blev mor till hans ”Helsingforsvinnare” från 
Olympiaden i Helsingfors 1952. 
 
Vår klubb startades av några entusiaster som fått sin 
inspiration från Göteborg och Oskar Gyllenhammars 
start av Svenska Brevduveförbundet, SBF. Några år 
senare föddes klubben. Namnet på dessa 3 personer 
har jag inte men kommer ihåg så mycket att man var 
mycket stolt över klubben och efter ett tag kom man 
med i huvudorganisationen SBF. 
 
 Många hade satt upp SBF loggan på sina slag på 
framsidan. Jag kommer ihåg att de flesta av våra 
klubbmedlemmar höll fanan högt gällande vår 
organisation. Många av våra medlemmar var arbetare 
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där de jobbade antingen på Kopparverket, 2500 
anställda, Gummifabriken, ca 3000 anställda eller 
”Mekan” Elektro Mekano, 2400 anställda som det 
hette på den tiden.  
Klubben har genom åren deltagit med stor framgång på 
de stora och framför allt långa tävlingarna där många 
legendariska vinster har kommit. 
Otaliga är distriktsmästerskapen genom åren.  
Många medlemmar har tillhört klubben under årens 
gång. 
 
Här är några namn av de nu bortgångna kamraterna i 
klubbens historia: 
 
Nore Olsson, SBF domare mm, Åke Bengtsson, 
legendarisk kassör i över 40 år, Yngve Jonasson, 
Lennart Svensson, Nils Mattsson, Anders Hallberg, SBF 
domare, Bertil Fransson, Axel S Karlsson, John 
Wingren, Yngve Jonasson, Hugo Persson, Henry Landin, 
Verne Borg, Leif Hansson, Ragnar Jönsson, legendarisk 
ordförande i SBF i över 30 år, Gustav Björk, Kalle 
Eriksson, Stig Pettersson, Alvar Staf, Algot Fäldt, Ernst       
, Einar Tapper, Gösta Tapper, Stig Nydahl, Ulf Fält, Antal 
Kovacs, Kalle m fl.   
              
Svenskt mästerskap har erövrats av: 
KoP Björk 1982,  
Joakim Wahlund, 3 SM med start 2013, 2015 och 2016 
 
Andra mästerskap: 
Marathon Center mästare KoP Björk, Kalle Eriksson, 
Nationalmästerskap Gustav Björk, Joakim Wahlund, 3 
ggr. 
 
Nya medlemmar med toppresultat 2020 i klubben är: 
  
Ali Neama,  
Zeidon Basrawy, 1a i gr 1 från Östersund,  
Darek Beienek, 3a i SM, 
Distriktsmästare och klubbmästare 
1a grupp 1 SM Ungdjur Laxå. 
Sava Mihaijlovic, 2, 3, i SM grupp 1 från Gävle 
 
 
Nästa år, jubileumsåret 2021, planerar vi en 
jubileumsflygning från SM Laxå/Duvberg där de som 

köpt och ringat sina ungar med jubileumsringar kan 
vara med och tävla, 10 st duvor max. 
 
Andra arrangemang är också att vänta.  
Där inväntar jag mer detaljer som ska komma från vår 
Jubileumskommitté i klubben. Spännande blir denna 
säsong under alla omständigheter. 
 
I stort sett alla våra medlemmar kommer att delta i SM 
som vi tycker är det största och viktigaste 
mästerskapet men även distriktsmästerskap och 
klubbmästerskap är viktiga tävlingar för oss. 
 
Här nedan följer en grupp med foton från gångna tider 
men också aktuella bilder för en vecka sedan med 
klubbens championduvor. 
 
Slutligen vill jag och alla i klubben önska alla en god 
fortsättning på året där vi hoppas att myndigheterna 
kan hantera covid-19 problematiken på ett bra sätt och 
att vi kan genomföra våra tävlingar för den kommande 
Jubileumssäsongen 2021. 
 
OBS! Ta gärna del av våra foton och kommentera gärna 
dessa också. 
 
 
Väl mött säsongen 2021  
 

 
 
 
Peter Björk 

     Ordförande  
    Helsingborgs Gamla 

 
 
 
 
 

Här nedan följer ett antal foton gällande Klubb 20 och SBF historik genom åren. 
 

Håll tillgodo! 
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Så här såg framsidan ut på SBFs tidskrift 1933!! 
 

 
    

Spring och cykeltider upphörde from 1933…… ………..   enl SBFs tidsskrift 
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Duvtransport 1942 under 2a Världskriget. Till höger Harald Jönsson på stationen i Hbg, som skickar duvor till Alvesta.          
Källa Hbgs bildarkiv 
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Jag kan tyvärr inte namnen på dessa duvarter. Året är 1945.                     Bildarkiv 
 
 

 
 

Kombinerad utställning av brevduvor och utställningsduvor i Folkets Hus i Hbg 1945. Här gör domarna en sista 
bedömning innan prisutdelning.    Bildarkiv 
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Ragnar Jönsson i sitt duvslag i Hbg 1948.  
 
Han hade mycket fin kontakt med sina duvor. Det syns mycket tydligt på denna bild. Han flyttade senare till Kävlinge 
där han också avslutade sin duvbana. Han är SBFs meste förbunds-ordförande genom tiderna. 
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                                   3 medlemmar diskuterar vinnarens kvalitet. Från 1953                      Bildarkiv 
 

 
 

Från utställning i Folkets Hus i Hbg 1954. 
                                        Fr vä. K E Andersson, Ragnar Jönsson och huvuddomare Nore Olsson. 
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  Kombinerad utställning i FH i Hbg 1960 
 
 

 
 
                                     Åke Bengtsson o KE Andersson tittar på Grand Prix honan vid utställning i Hbg 1964. 
                                                                          450 duvor var med på denna utställning. 
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Hbg Sam-utställning 1963. Nydahl, Pettersson, Bengtsson o Jonasson med vinnar duvorna. 
 430 duvor deltog på denna utställning. 

 

 
 

Stig Nydahl beundrar vinnaren på utställningen 1965 
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Jag kunde inte låta bli att ta med ett flygprogram från 
Gbg 1933! 
Här har man flygningar från Amsterdam, Antwerpen, 
Rouen och Bordeaux i tät följd.!! Bordeaux är 
1600km……….. 

 
Bara att arrangera en sådan flygning kräver både 
noggrann planering och ekonomiska förutsättningar!! 
Imponerande! 
Nu frågar någon: ”kom någon duva hem?” Ja, kan jag 
svara på den frågan! 
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Detta fotot av Benzing uret är hämtat från 1933! Nu är vi tillbaks till 
Benzingsystem igen. Cirkeln är sluten. 

 

 
 

 Från Helsingborgs Gamlas tomt 1972, 4 år efter flytten. 
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En legendarisk bild från 1977 i Moorsleede, Belgien .  
Fr v svärson Bostyn, Kenneth, 
Pol Bostyn och Gustav.  
Vi fick uppleva Benoni, 1a international 
som 7åring från Pau, hans barnbarn ”Chico”, dubbel  
nationalvinnare!! 
Pol Bostyn från Moorslede erövrade inte mindre än 30  

 
Nationalvinster under sin karriär!! Fantastiskt! 
Grunden i hans duvor var i huvudsak Alois 
Stichelbaout,  
en gammal stam som var uthålliga och starka på 
långdistans. 
Det kommer en liten artikel om dessa duvor längre 
fram. 
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Här är vi på besök hos Germain Imbrecht, hans stora genombrott kom på 80 talet. Fr v Peter, Kenneth, 
Germain och Stig Pettersson som hade slaget längst upp på tomten. 

 

 
 

Här är Kenneth hos den berömde fd kolgruvearbetaren Raymond Cobut från Wallonien. 
 Hans duvor flög fantastiskt på långdistans!! 
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Hans duvor presterade på topp även här i Sverige. Här ser vi 
Gustav Björk håller sin favorit, Cobut hanen 105, som blev essduva 

I gruppen 1985 med en 1a på 900km och en 3a i gruppen på 750km. 
Gustav gick bort 2 år senare. 

 

 
 

En Bostyn x Devriendt duva från KoP Björk. Från det berömda 
Avelsparet ”A9”. 
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Ett legendariskt foto från en fest i 2a distriktet från 1978 där många kämpar är med: Fr v Kenneth Björk, Rolf Dahlqvist,  
Gustav Björk, Göran Moberg, Tapio Kiviesnemi (tror jag), Lennart Nilsson, 

Börje Nilsson, Bengt Maltesson, Peter Björk och Jan Olsson 
 

 
 

1982. Här gratuleras till SM segern av Gustav! Våran pappa! 
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Prisutdelning i klubbhuset 1996. Fr v Kenneth Björk, Rolf Dahlqvist, 
Joakim Wahlund och Åke Bengtsson som prisutdelare. 

Nöjda pristagare!! 
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Antal och Kalle vilar ut efter duvornas hemkost. Detta var 2007 
                                 

 
 

Rockartist, nej Joakim Wahlund, Svensk 
Mästare 2013, 2015 och 2016.      Foto: 2007 
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Arbetet i full gång med rengöring, sätta alla burar på 
plats mm. År 2020 

 
             

 
 

Sava högtryckssprutar alla burarna. 2020 
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Ali Neama med sin 2a i grupp 1, nr 500, 
Från Duvberg! Superprestation 

 
Vi väntar oss mycket av den hårdsatsande Ali 

Inför kommande säsong 2021!! 
SM är i blickfånget! 
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Darek håller sin nationalvinnare, 20-2020-750 från Laxå Ungdjur. 
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Darek håller sin 3 x 1a prisvinnare i 2a distr! En ren Vandenabeele på båda hållen 
Darek blev också Klubbmästare, Distriktsmästare i 2a dist och 

3a i SM 2020. (Kommer i ett reportage senare) 
 

Superduktig med stor erfarenhet från 
Brevduvesport i USA, Polen mm 

 
Ett stort grattis från hela klubben. 
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Så här rent och fint blev det efter rengöringen i packrummet hos oss! 
 
 

 
 

Ett glatt gäng efter städdag, Marcian, Kenneth och Sava. Gott kaffe och kamratskap! 
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Sava håller sin superhona, 20-18-388, Prange, 
3a i gruppen från Gävle. 

Han blev 2a också med 20-18-429 
Stort Grattis! 
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Zeidon korad till årets ”Rockie” för sina fram 
gångar med endast 1- åriga duvor. 
Här står han med 20-19-569, gruppvinnare 
från Östersund!! I denna ligger det ”Dolle x  

Jag frågade Zeidon om hemligheten: Han sa: 
”de måste vara rätt förberedda”. 
Zeidon kommer från Hörby och har tidigare haft små 
fåglar.  

Geerinks från Ali o Sava.  
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Här är en del av våra medlemmar 2020 
Mihaly, Jocke Kenneth, Yvonne, Peter, Sava, Ali och Darek 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

När Yvonne går upp med ”sista” sen-ungen 
för året. Då är det tradition att ta en bild!! 

 
Tack för att ni har följt med oss på denna historiska duv-

resa från långt 
tillbaka i tiden och till idag. 

 
 

Vi i klubb 20 vill önska alla våra kamrater runt om i landet 
och utomlands.  

 
En härlig jul tillsammans 

Och  
Ett gott nytt år 

Många hälsningar 
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Minneslista 2021 
 
Januari 
Leverans av årets fotringar. 
 
Februari 
28/2 
Årets fotringar ska senast vara uppdaterade i 
vår databaserade ringlista. 
 
Mars 
15/3 
Tävlingsplaner för distrikt och direktanslutna 
föreningar, samt uppgifter om kontroll-
ansvariga och flygledare, med namn och 
mailadress samt mobilnummer skickas till  
Jerry Lindbäck: jerry.lindback1953@gmail.com 

  
Alla namnuppgifter kompletteras med 
medlemsnummer.  
Tävlingsplaner ska innehålla reservdagar 
för att kunna flytta inställda flygningar. Efter 
den 15 /3 kan man inte tillföra ny tävlingar  
enligt förbundets tävlingsbestämmelser . 
 
Flygledare i SBF är Kenneth Björk 
47kbmannen@gmail.com  mobil 0735557138 
Grupp1:  Kenneth Björk, 073-5557138 

Grupp 2: Bedrich Mach, 0706 200144  

Grupp 3: Jamal Robdyee, 0760963365 

 
April 
30/4 
Beställning av fotringar för 2022 ska vara 
beställda i vårt databaserade program för 
ringlista senast den 30/4. 
 
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 2021, måste allt vara inbetalt 
till SBF:s bg 531-2921. 
 
 

 
 
 
(Fotringar 2022, 10kr/st. Material mm.) 
 
Anmälan till att tävla SM med äldre duvor ska 
vara anmält i medlems/ringlista programmet 
senast 30/4. 
 
Juni 
1/6 
För deltagande på 8 SM-tävlingar + 2 
ungdjurstävlingar är kostnaden 
1200kr/medlem. 
Endast 2 st ungdjurstävlingar 400 
kr/medlem. 
 
Inbetalningen ska ske klubbvis till bg 531-
2921. OBS! Detta ska åtföljas av ett mail där 
Ansvarig beskriver vem och för vad 
inbetalningen gäller!  
 
Oktober 
31/10 
Motioner till årsmötet skall ha kommit in till 
sekreteraren Jerry Lindbäck 
email: jerry.lindback1953@gmail.com 
 

 Beställning av vaccin (uppdelat på äldre och 
ungduvor) ska göras digitalt på förbundets 
hemsida under rubriken ”ringlista”.  
Beställning av vaccin ska vara gjort senast 
den 31/10 därefter stängs beställnings-
formuläret. 
 
November 
30/11 
Vårt databaserade medlems/ringlista ska vara 
uppdaterat vad avser betalande medlemmar.  
  
Medlemsavgift och fotringar ska vara betalda 
till kassören. 

 
 
 
 
  

mailto:jerry.lindback1953@gmail.com
mailto:47kbmannen@gmail.com
mailto:jerry.lindback1953@gmail.com
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På 80-talet så fanns 
det 99 föreningar i 
Svenska Brevduve-
förbundet 
 
- Så vi har en bra bit  
dit!!  

LITE NOSTALGI 
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