
Verksamhetsberättelse för Västsvenska 
Brevduveförbundet, verksamhetsåret 2022. 
 
Tävlingarna för året har varit tillfredställande, vi har ej 
tappat så mycket duvor som tidigare, vilket är positivt. 
Det har däremot varit ett blåsigt tävlingsår, en del 
Medlemmar har haft gott av det en del sämre, men vädret 
rår vi inte på nästa år kanske det blir tvärtom. 
 
Bremen den 16 juli blev flyttad till Kaltenkirschen pga. Dåliga 
väderförhållanden. Även på sista ungduvetävlingen var det 
dåligt väder och den blev inställd. 
 
Vår foderkommitté har bytt leverantör och det har fungerat 
mycket bra, och ett stort tack till de som jobbar med detta.  
 
Vi har haft 6 styrelsemöten och 4 förbundsmöten, våra 
sammankomster har präglats av samarbetsvilja och trevligt 
bemötande. 
 
Datasamordnare och redaktör för hemsidan har varit 
Sven-Erik Jonasson, som har sköt detta galant. 
 
Transporterna av våra duvor har Ace Ristevski gjort, Christer 
Andersson, har varit reserv, och det har de gjort perfekt. 
 
Våra flygledare har varit Sven Hägg. Michael Leuschner, Tennse 
Hedarp och Benny Lyckevall. Tack för att ni ställer upp. 
 
Antal tävlande slag har varit 28st, samma antal som 2021. 
Totalt är vi c:a 115st medlemmar i VBF 
 
2st National-tävlingar avgjordes. Den första var Kaltenkirschen 
den 2 juli, segrare blev Mikael Persson med duva 066-16-0324 
med den fina flyghastigheten 1635,28m/m 



Nästa national Kaltenkirschen den 16 juli vanns av Peter Nyman 
Med duva 013-18-0098 med också en fin flyghastighet 1425,33 m/m 
 
På VBF:s Jubileumstävling från Rödby den 18/6 segrade Sven Hägg 
med duva 001-20-0357 på 1180,74 m/m 
 
Samtliga mästare och prislistor finns på vår hemsida, ett stort 
Grattis till er alla. 
 
 Styrelsen vill tacka alla de medlemmar som hjälpt till och visat 
förtroende under verksamhetsåret och samarbetat på ett 
konstruktivt sätt för sportens väl. 
 
Slutord: 
Styrelsen tycker det är tråkigt att vissa medlemmar har misstolkat 
flygplanen, och det är något vi beklagar. 
 
Styrelsen ställer härmed sina platser till mötets förfogande. 
 
VBF: Styrelse 221210 
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