Så då är vi
äntligen igång!
I

nför en flygsäsong ligger det alltid en viss förväntan och
en anspänning hos varje deltagare. Om vi så vill eller ej,
så lever vi i en föränderlig värld både i samhället, och
även inom våra egna led. Hos oss försvinner medlemmar
ur våra led, av orsaker dom bara själva kan svara på. I förändringens vindar blåser en snålblåst, där man framgent hoppas
på någon form av försoning, men inte till vilket pris som helst.
Inom VBF har vi Göteborg halkat ner till endast 3 klubbar med
ca: 35 aktiva, men ute i landsorten har vi 2 stabila klubbar, så ser
man till hela VBF så är vi för närvarande ett 70tal medlemmar.
Man kan ju inte bara sitta i mörkret och förbanna ett mörker,
utan att leta efter ljusknappen . Så vi kan konstatera att i bästa
välmåga lever Sveriges äldsta brevduveklubb, med nummer 1
Göteborgs Brevduveförening med både aktiva och passiva
medlemmar bildad 1911. Sin siffra fick dom på ett årsmöte i
SBF 1939 på restaurang Colldin på Bellmansgatan i Göteborg.

Hisingslandet, och gick ånyo mot en storhetstid både gällande
antal medlemmar och distansssträckor som nu 1918 förpliktar.

Duvslagsmiljön i Bräckeberget.

I samband med att nu f.d. 96:an kom med utgör vi idag 17 medlemmar var av 9 då flygande slag. Vi har vårt klubbhus uppe
på det s.k. ”Bräckekullen” i stadsdelen Södra Biskopsgården vid
Älvsborgsbrons Hisingsfäste.

Ankaret i göteborgs brevduveförening Ace Risteski
Medlemmarna i klubb 96 blev under sommaren 2017 uppsagda från sitt hyreskontrakt av klubbhuset i Sisjöns industriområde, och fick då se sig om efter något annat. Så en förfrågan
fick gå till denna anrika klubb Göteborgs Brevduveförening, om
vi kunde få ett medlemskap där. Och genom att vi i f.d. 96:an
haft en hel del samarbete genom åren typ träningar, enstaka gemensamma insättningar, och brytningar. Och framför allt haft en
samsyn i både sportsfrågor och organisationsfrågor, gjorde att
vi kvalificerade oss för ett medlemskap i klubb nr 1.Hör man
med VBF:s egen historiker Palle Jensen från Falköping har sedan klubbens start, den haft många ”prommisar” runt om i
hela stan, men i mitten på 1960-talet genomgick klubben en generationskris. Och 1966 så hamnade klubben ute på det vackra

Startklara att börja insättningen.

Ovanför Lundbytunneln ligger ”vårt koloniområde” så här kommer förhoppningsvis ingen byggnation ske dom närmaste 100
åren.
YOURS IN SPORT
Sven Hägg 0116
Hoppas vi alla får en god vind 2018.

