
Studiematerial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Källa: ”Att sköta en klubb”, Svenska Brevduveförbundets Tidskrift för 

brevduvesport nr. 2 februari 1965 

Ur: Arkivet från Svedala brevduveklubb, oförtecknat material.  

Bevarande institution: Skånes Arkivförbund 

 

Svedala brevduveklubb 

Svedala brevduveklubb bildades den 4/8 1950. Föreningen anslöt sig till 
Svenska brevduveförbundet. Svenska Brevduveförbundet bildades 1917 av 
Oscar Gyllenhammar i Göteborg och är en sammanslutning av samtliga 

brevduveföreningar i Sverige. Redan samma år 1917 började tidskriften 
”Svenska Brevduveförbundets Tidskrift” för brevduvesport ges ut.  
 

Brevduvesport går ut på att släppa duvorna från en gemensam plats för att 
så snabbt som möjligt flyga hem till slaget. Den duva som har högst 

genomsnittshastighet vinner. Duvorna som tävlar förses med en speciell ring 
som registrerar tidpunkten för duvans hemkomst på slaget. På så sätt kan 
hastigheten beräknas. En stor del av sporten går ut på att avla fram så bra 

duvor som möjligt. 
  

Läs tidningsartikeln ”Att sköta en klubb” från Svenska 

Brevduveförbundets Tidskrift för brevduvesport nr. 2 februari 1965 och 

svara därefter på följande frågor:  

1. Hur resonerar många av medlemmarna i brevduveklubbarna kring 

skötseln och ruljangsen av en klubb? Vad skulle hända om alla 
resonerade så? Hur kan man råda bot på detta? 
 

2. Hur är en god ordförande och vad har han för uppgifter?  
 

3. Vad har sekreteraren för uppgifter? 

 
4. Vad ska man tänka på när det gäller klubbens kassa?  

 
5. Hur ska mindre klubbar respektive större klubbar tänka kring möten? 

Behöver de förutom klubbmöten ha särskilda styrelsemöten? 

 
6. Vad ges för exempel på situationer då en styrelse måste motarbeta 

förslag från klubben?  
 
Fördjupning:  

Det finns många olika slags föreningar som man kan engagera sig och bli 
medlem i. Gå in på föreningsregistret i Svedala på kommunens hemsida: 
http://fri.svedala.se/forening/ och se vad som finns i Svedala.                                   

Har du, eller någon du känner, erfarenhet av att leda en förening? Hur 
är/var det arbetet?  

http://fri.svedala.se/forening/

