Att få välkomna en
”ÅTERVÄNDARE 2018

D

et fanns en gång en man ute på det vackra
Hisingen, som myntade orden om brevduvesporten
”Den är ”törnbeströdd” vi är väl många som när sommarkvällen lider mot sitt slut, burit på den känslan vid
halvtomma slag. En som verkligen haft en tidigare törnbeströdd karriär
är en man på 56 år idag, och en återvändare till sporten till vår stora
glädje.
De hela började för 44 år sedan, då en liten grabb på 14 år uti
Göteborgs norra skärgård på ön Öckerö, fick köpa av Öckerö Kommun ett utrangerat utedass som stod övergivet ute på en bergsknalle.
Detta utedass utan golv fick han släpat hem till föräldrahemmet med
hjälp av sin då 36 årige pappa Ove Eliason. Allt detta mynnade ut i ett
kompanjonskap Ove o Claes Eliasson ute på Öckerö.

tillbaka till sporten, det kändes varmt inboddes, och ut det bar en onsdag eftermiddag.
Och nu till det roliga, väl framme på Fasanvägen 9 möts vi
av dom gamla medlemmarna från f.d. Skärgårdens Brevduveklubb, man kan lugnt påstå att det blev ”god stämning” i trädgården att träffa Ove Eliasons nya supporterklubb 2019.Mat och
dryck dukades upp i trädgården, och att åter få sväva ut i en nostalgi tripp och få prata duvor, mästerskap, organisation, duvgubbar, gjorde att reporten glömde av sig varför han var på plats!.

Medlemskap i Göteborgs Brevduveförening, med Sixten Jonason som
mentor, och en annan god vän till familjen
Kurt Rydsten från Nödinge, som såg till att man kom igång.
Och som dom kom igång! Vi pratar nu om sent 70-tal tidigt 80-tal.
Far och son fick ganska snabbt klart för sig att om man skulle få någon framgång inom sporten, gällde det att ta reda på hur dom ” stora
gubbarna” jobbade med sina duvor. Besök hos Sven Jönson Trelleborg, Ove Anderson Harestad var bara några som fick besök av dessa
vetgiriga öbor. Framgångarna lät inte vänta på sig, framgång föder
framgång, detta resulterade att flera öbor kom igång med sporten. Här
bildas Skärgårdens Brevduveklubb, en riktig framgångssaga tager sin
början med både Distriktmästerskap och Svenskt Mästerskap av Bertil
Adolfson en av flera vassa brevduvemän i denna klubb. Ove o Claes
blev en stor ”snackis” i hela stan när man radar upp segrar på segrar,
undertecknad som var med på den tiden vill påstå att dom var rent av
hänsynslösa i prislistorna.
Men allt blir inte som man hoppats och tänkt sig alla gånger, sjukdomar med frånfälle, och allergier av det riktigt ruskiga slaget slog till
och gjorde det helt omöjligt för en del att fortsätta med sporten. Men en
konstant 25 årig längtan avtog aldrig för en del, att hålla på med duvor
och tävlingar. Bland annat denne nu 56 årige Ove Eliason som nu inte
längre bor hemma utan har etablerat sig sen flera år på Fasanvägen 9 på
den vackra ön Öckerö. Det har sedan 1 1/2 år gått rykten i stan att Ove
Eliason är på gång igen!!!!, nu när vi talar om hänsynslösa öbor har vi
fått tampas med en annan ute på Hönö i flera år Daniel Englund Göteborgs Västra BK. Ove och Daniel kan nästan ses som två bröder och
det är nog Daniel skuld att vi framgent kommer att utsättas för dom
här två öborna!!, för här ute satsas det på sporten som vi snart skall se.
Undertecknad tog mod till sig och ringde upp Ove Eliasson och fråga
om det stämde, det som sägs ute på stan att han var gå gång igen efter
ett uppehåll på 25 år. Och det gjorde det. Jag fråga Ove om det var
ok att få komma ut för ett litet anspråkslöst reportage på vår Hemsida
så folket i stan fick klart för sig vad som väntar dom. Redaktionen
var varmt välkommen. Undertecknad ringde upp VBF:s sekreterare
Benny Lyckevall och informera honom att ryktet var sant ”dom är tillbaka!!!. Vi båda insåg till vår stora glädje att vi som förbundsrepresentanter ville ur djupet av våra hjärtan önska honom varmt välkommen

Duveslaget på Öckerö
Först efter 2 timmar fick man en chans att prata framtid och hotbild
med Ove. Mitt upp i allt dök en journalist upp med en fotograf från
lokalpressen, så nu skulle både Södra och Norra skärgårdarna få läsa
om Ove Eliasons återkomst till brevduvesporten. När ”silverrävarna”
lugnat ner sig lite fick reporten en pratstund med Ove om den tilltänkta
framtiden. Han hade i oktober 2017 hängt på en bussresa till Kassel,
och här full flera bitar på plats. Sven du kan väl skriva att jag fick
”grönt ljus” av min fru att börja med sporten igen, hon unnade mig det
efter alla år av sorger bedrövelser med yrkesskador och stelopererad
rygg. Inför 2019 är det införskaffad ett duvslag med helt öppen front,
just för att eliminera duvstoft, och stöv. Här kommer att användas
högtryckstvätt vattendamsugare allt för att slippa allergier med frossa
och elände. Vad det gäller anskaffande av duvor sitter takterna kvar,
eller vad sägs om material från Daniel Englund(Ove Andersson) Stig
Svensson, Guido Weinrich från Niedersachsen, Gerad Koopman. Så
mönstret går igen från sent 70-tal tidigt 80-tal. Att alltid gå för det
absoluta bästa. Men som Ove säger, nu ska jag få ihop den här Tuttifruttin, men jag ber att få återkomma Sven. Puh man blir ju helt matt.

Från vänster Bertil Björk, Morgan Simonsson, Claes Eliasson,
Benny Lyckevall, Sören Ludvigsson, Bertil Adolfsson och Sven Hägg.
Ps Så från hela VBF:s styrelse och dess medlemmar önskar vi dig
mycket varmt välkommen Ove.
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