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Tekst og foto: Redaktør NBF 
 
Hvem er denne karen fra «det glade 
sørland»?  Her har dere historien:  
 
Starten 
Terje begynte med duer da han var 
6 år gammel i 1978. Duene fikk han 
av Steinar Sætra Pedersen som var 
medlem i Arendal og omegn Brev- 
dueforening, og som jobbet med far 
til Terje hos Volvo. Av Steinar fikk 
Terje 6 duer, men alle duene 
forsvant. Han fikk så 10 nye duer, 
og utrolig nok så forsvant også 
disse. Men etter noen dager så kom 
6 av de tilbake til Terje. Og da var 
Terje i gang for fult.  
 
I 1982 meldte han seg inn i Arendal 
og omegn Brevdueforening som 
junior. Men han måtte fly under sin 
far sitt navn. Allerede på første slipp 
han var med så gjorde han seg 
bemerket og ble nummer 3 på 
slippet. Dette var 100 km fra 
Nordagutu (sluppet på togstasjonen)  
 
Verv i klubben 
Arendal og omegn Brevdueforening 
ble i 1991 omdøpt til Arendal og 
Grimstad Brevdueforening. Her ble 
Terje formann. Klubben var da til-
hørende i gruppe 14 frem til 1992. 
Fra 1992 var klubben i gruppe 3. 
Terje ble da forman i gruppen. I 
klubben har han innehatt de fleste 
viktigste verv, som formann, 
sekretær og kasserer. Pga. 
beliggenheter til medlemmene i 
gruppe 3 ble det i 2010 besluttet å 
starte gruppe 13. Her er Terje i dag 
formann. Som formann i gruppen 
har Terje mange oppgaver i 
klubben, all innsetning og av- 
stempling etter slipp blir foretatt hos 
dem. I tillegg er de fleste møtene 
hos Terje og Nina Elin. 
I 1994 solgte Terje alle duene sine 
til Geir E. Birkeland. Hestesporten 
tok over for duesporten. Men savnet 
etter å drive med duer ble for stor, 
og allerede i 1997 var det duer på 
tunet igjen. Her passer jo uttrykket:  
-en gang duemann, alltid duemann!!  
 
    

 
 
 
 

Bosted 
Terje bor nå i barndomshjemmet sitt 
i Fevik, Jordenebakken 9 er 
adressen. Duene har faktisk egen  
adresse, Jordenebakken 7. Ikke alle 
som har egen adresse til slaget!  
 
Her bor han sammen med Nina Elin 
som han traff i 1992 og giftet seg 
med i 2012. Sammen har de to 
gutter. Barndomshjemmet til Terje 
ble bygget om, og i 2008 kunne de 
flytte inn i helt nytt hus. Det ble også 
bygget en flott vinterhage med 
planlagt utsyn mot dueslaget.  
 
Nina Elin er ”arbeidsjernet” og har 
stadig nye prosjekter i hagen og 
duehuset, ting som muring, om- 
bygging av innflyvning til duene, 
«lukkepatent» til vinduene, etc. Med 
en tomt på 3.1 mål har hun nok og 
stelle med. Terje bruker mye tid på 
duene sine og Nina Elin er meget 
tålmodig angående dette, men så 
elsker hun jo også duer. Når Terje 
jobber skift er det ikke sjeldent Nina 
Elin trener duene. Nina Elin er med 
100% (-drømmedamen, red…)  
 
Terje, Nina Elin og guttene har også 
innbyrdes konkurranser.  
Dette gjelder på trening og slipp.  
Terje: -merkelig nok så gjør alltid de 
duene jeg plukker ut de dårligst… 
 
 

 
 
 
 

Nina Elin: -jeg kaller han bare for 
den gale mannen med den gule 
ballen... Terje pleier å hive ball i 
luften for og får duene til å fly litt 
ekstra…. 
 
Mesterskap 
Det som Terje husker best er NBF 
2009 esshunner, da fikk han 3 
plassen med «Melissa» 3048-06. 
Dette er «gamle Fevik» stoffet som 
igjen hadde gjort seg bemerket.  
Uoffisielt landsdelslipp i 2010 fra 
Vamdrup. Dette var grupper fra 
Østlandet (gr. 1+2+16) og Sørlandet 
(gr. 3+13). Alle duer ble sluppet opp 
samtidig og Terje vant med en hann 
som ble kalt «Blue Beauty» 2552-
08. Denne hannen vant også lands 
utstillingen åringsklasse 2009 med 
93,75 poeng.  

«Blue Beauty» 2552-08 

Terje HjelmaasTerje HjelmaasTerje HjelmaasTerje Hjelmaas, , , , NBFs Pr. ansvarligNBFs Pr. ansvarligNBFs Pr. ansvarligNBFs Pr. ansvarlig    
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«Melissa» 3048-06 
 
Pr. jobben i NBF 
I 2012 takket Terje ja til å bli NBF’s 
nye pr. representant. Dette er en 
jobb han allerede har fått utrettet 
mye i.  
 
-ved NBF’s 100 års jubileum ble 
aviser og TV kontaktet. 
 
-Terje har vært på TV og fortalt om 
brevduesporten i Norge. 
 
-Terje har vært på radio og snakket 
om brevduesporten. 
 
-har vært i kontakt med Kristiansand 
Dyrepark ang. duehus der.  
 
-har også vært på TV i 
sommeråpent med Nadia Hasnaoui. 
 
Så allerede første året har Terje fått 
utrettet mye for Norsk Brevduesport.  
 
Duene 
Terje og Nina Elin flyr nå i 
kompaniskap under navnet Team 
Fevik. De har 24 par avlsduer, noe 
som de selv mener er alt for mange. 
En del av disse avlsduene eies i 
kompaniskap med Steinar Berntsen 
og Helga Berntsen (Team Eventyr) 
gruppemestere i 2011.  Av duer de 
fløy i 2011 var det hovedsakelig 
Melgaard/Jeppessen duene som var 
i teten og da spesielt på Hjørring 
slippene, den beste duen 10171-10 
vant 3 av 4 sendte slipp fra Hjørring, 
hun ble for øvrig årets sprinter i 
gruppen. 10171-10 sin avstamning 
er Jef De Wilder 1686 linjen x Flor 
Vervoort. Begge foreldrene kjøpt på 
årsmøte i NBF 2008 i Kristiandsand. 
Terje kjøpte faren og Nina Elin 
kjøpte moren.  

Stammer utenom Melgaard/ 
Jeppessen er: Snorre Lindberg,  
duer fra avdøde Jan Olav Thrana, 
Jansen Roodhoft via Herlof G. 
Herlofsen, Jansen (Super paret til 
NBF i sin tid), Matterne og Muller 
duer fra Knud og Brian Madsen fra 
Hjørring, disse ble kjøpt på årsmøte 
2011 i Stavanger i kompaniskap 
med Team Eventyr. I tillegg til de 
nevnte avlsduer er det en del 
pensjonerte flyvere og egenavlet 
kryssninger av ulike stammer. Det 
sorteres knall hardt på avlsduene, 
har de ikke fått noen gode unger 
etter 2 til 3 år er det ingen nåde og 
de blir tatt ut og alle deres avkom 
blir fjernet. 

Noen av avlsduene 
 
Tanker om fremtiden 
 Vi har mange utfordringer rundt om 
i ”duenorge”, med rovfugl- 
problematikken som den største. 
Men jeg vet det er mulig og komme 
gjennom denne utfordringen. Jeg 
mener personlig det er mange duer 
som ikke takler rovfugl like godt som 
andre, derfor sorterer jeg avlsduer 
ut i fra dette kriteriet. Jeg er rimelig 
sikker på at når vi har en due 
stamme som takler rovfugl og ikke 
er redd for og fly over åpent hav er 
mye gjort for en fin fremtid for våre 
kjære duer. Vi har også sett at ikke 
alle duestammer går over åpent hav 

slik de burde, disse blir fjernet for å 
gi plass til de som tåler dette bedre. 
Såkalte ”godværs flyvere” har jeg 
ikke tro på lengre, i det vi stadig har 
tøffe slipp og rovfugl er det jo også 
nok av. Men jeg er som sagt 
overbevist om at vi må tilpasse både 
duer og duefolk til disse nye 
utfordringene. Det viktigste er å 
holde motet oppe og ta disse nye 
utfordringene, så løser det seg nok 
til slutt. 
 
Noen tips til slutt  
Ta vare på dine beste flyvere og sett 
dem i avlslaget, dette vil på sikt føre 
til at en får enda bedre flyvere. 
Disse duene har bevist at de kan fly 
under de forholdene du har på 
plassen der du bor. Sett heller inn 
dine beste duer enn å kjøpe mange 
nye duer (dette kan bli dyrt etter 
hvert) dine flyvere betaler du tross 
alt ingenting for. Jeg oppfordrer 
også alle medlemmer i en gruppe/ 
forening til og ta i et tak for 
felleskapet, ellers blir ildsjelene i 
foreningen etter hvert lei, fordi de 
må gjøre alt. Fordel arbeids- 
oppgaver slik at alle er med på og 
dra lasset. Til alle i brevdue Norge: 
husk å skrive artikler til vårt kjære 
dueblad og husk at ingen artikler er 
for korte eller for lange. Får ikke 
redaktøren stoff og skrive om vil vi 
etter hvert ikke ha noen dueblad. 
Med dette oppfordrer jeg alle 
medlemmer til å skrive et eller annet 
til bladet. Er vi 450 medlemmer 
skulle dette bli 450 små og store 
artikler da har en nok stoff til mange 
år fremover. Kom deg opp av 
sofaen og skriv. Du har ingen 
unnskyldning for og ikke å skrive. 

Vinterhagen 
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Stå på videre Terje. Hilsen Kristian 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Slaget til Terje og Nina Elin ligger i fantastiske Sørlandsomgivelser. 

 

  

Inne hos flyverne 
 

Årets ungduer i fint driv. 


