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Den jubilerende foren i ngs kl u bh us.

På Knudsens Hotel i Holstebro
mødtes 7. juh 1925 nogle brev-
dueinteresserede mænd. der
med nogle ændringer fra Viborg
Brevduef,orenings love bragte
disse i anvendelse for oprettelse
af en brevdueforening i Holste-
bro. Først i 1928 blev den nYe

forening optaget i De danske
Brevdueforeninger som Dan
076 "Holstebro".

De lørste ar havde foreningen
en kummerlig tilværelse. Der
var ikke Økonomiske midler til
et klubhus, hvorfor man samle-
de duerne hos de medlemmer,
der havde plads til rådighed.
Kontrolure var der heller ikke
råd til at anskaff'e. Når duerne
kom hjem fra flyvning, måtte
medlemmerne eller deres børn
derfor i løb eller på cykel ile til
formanden med gummiringe for
at få sternplet.

Først efter anden verdenskrig
fik foreningen en grttnd stillet til
rådighed ved DSB's godsbane-
gård, hvor en tidligere tYsker-
barak blev rigget til som klub-
hus, og hvorfra duerne på træk-
vogn blev trukket hen til gods-
banen for afsendelse.

Da der blev etableret biltrans-
port, måtte foreningen have et
andet sted at være, og der blev
af Holstebro Kommune stillet
en grund til rådighed med gode
tilkørselsforhold. Det var i Car-
lo Hiibners tid som formand.
Han var en god foregangsmand.
Men flere medlemmer også
nogle i bestyrelsen - mente dog,
at det var en for stor oPgave at

etablere sig på grunden.

I 1912 blev det nur'ærende
klubhus opfprt og er senere ble-
vet tilbygget. Klubhuset bliver
godt benyttet. Ud over kontrol-
arbejdet i flyvesæsonen bliver
huset også benyttet, når dYr-
lægen vaccinerer duerne. Gene-
ralforsamling, præmiefest og
lokal udstilling samt eventuelle
møder holdes også i klubhuset.
Tillige bliver huset hver torsdag

aften i vinterperioden benyttet
af Vestjysk Dommerklub, og
sidst i april har Sektionsklub 62
ungetræf, som de forskellige
foreninger arrangerer i huset.

I mange år var brevduespor-
ten i Holstebro en ren mande-
sport, men nu er der kommet
mange piger til. F@rste gang
foreningen sendte et kvindeligt
medlem til et repræsentant-
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skabsmøde, fors@gte dirigenten
nogle gange at fortæIle, at til-
hørere skulle sidde i mØdeloka-
lets modsatte side. Som han
bagefter sagde: - Jeg kunne da
ikke vide, at vi skulle til at have
kvindfolk med. Foreningen har
næsten haft en kvindelig for-
mand siden 1972.
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Medlemmer i 076 »Holstebro«. Øverst fra venstre: Mogens Hansen, Aksel Bajlum, Harry Andersen,
Svend Juul Jensen, Evald Jensen, Finn Svenstrup, Allan Jørgensen, Kaj Madsen, Henning Graversen,
kai Rosenberg, Linda Graversen, Peter Blaabjerg, Marie Pedersen og Knud Perregaard. På billed-et mang-
lir ienrik Møiier, Erik Hytting, Folmer Larsen og Gunnar Bek I bestyrelsen er Linda Graversen (formand),

Peter Blaabjerg (kasserer) og Finn Svenstrup (sekretær)


