Sektionens ærespræmie (A)

Værdi 400,- kr. Vindes af det medlem, hvis due (A) opnår flest ES-due
point inden for 25% på samtlige flyvninger (incl. landsflyvninger).

ektionsklub 34

Sektionens ærespræmie (U)

Værdi 400,- kr. Vindes af det medlem, hvis due (U) opnår flest ES-due
point inden for 25% på samtlige flyvninger (incl. landsflyvninger).

Årets fund (U)

Ærespræmie af værdi 400,- kr. Vindes af den bedste 1. års hun på 5 af
sektionsklubbens flyvninger.

Udstillingsduer

Konkurrence med forudanmeldte udstillingsduer (sektionsudstillingen)
- fra Altona i uge 20.
Betaling 150,00 pr. tilmeldt medlem skal foreningsvis indbetales til
sektionens konto 9388-1284673 senest 1. maj.
		 5 slagpræmier – fordeling 5-4-3-2-1
		 Puljestørrelse: 2550,- kr.
		 Præmier i kr.: 850-680-510-340-170
17 medlemmer med 63 duer
Bjørn & frank: 		 164-18-0207 164-18-0206 097-18-2222-097-18-2221
Erik Knudsen:			 000-18-3112 154-18-8028
C.V. Ekensteen:		 246-18-0612 246-18-0719 246-18-0597 246-18-0598
Team J.C:				 046-18-0225 046-18-0234 055-18-0357 017-18-1410
Søren Brøbech:		 164-18-0308 164-18-0311
Tine & Martin Els: 017-18-1781 017-18-1774 017-18-1778
Arne Jørgensen:		 097-18-2214 097-18-2217 097-18-2215 097-18-2220
Jan N. Petersen:		 117-18-0203 117-18-0225 117-18-0233 117-18-0211
Jørgen Sørensen:		 117-18-0270 086-18-1092 117-18-0280 117-18-0271
Lorenzo Rampin:		 017-18-1433 017-18-1436 017-18-1441 017-18-1435
Team Gam:			 154-18-8044 154-18-8244 154-18-8288 154-18-8321
Issa & Younis:			 017-18-1316 017-18-1314 017-18-1304 017-18-1315
Jan Hansen:			 017-18-1294 017-18-1299 017-18-1280 117-18-0146
MM Dybkjær:		 154-18-8276 154-18-8370 017-18-1370 017-18-1622
Michael Peitersen: 114-18-1151 114-18-1154 023-18-0170 023-18-0182
Torben Rasmussen: 055-18-0361 055-18-0351 055-18-0328 154-18-8262
Ole Nielsen:			 017-18-1646 017-18-1648 017-18-1660 017-18-1697
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Ærespræmie af værdi 400,- kr. Vindes af den bedste 1. års han på 5 af
sektionsklubbens flyvninger.
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Årets fund (A)

Sportsduer/sportsmesterskaber

							Sektions-bestyrelsen
Formand: 					
Arne Jørgensen, 097 				

Tlf.:

25 70 18 04

Kasserer:							
Jørgen L. Sørensen, 117 			

Tlf.:

86 97 42 70

Bestyrelsesmedlem:		Ole B. Nielsen, 017				

Tlf.:

61 91 11 96

Udregner:

Tlf.:

61 28 85 00

										
aj@duearne.dk

										
kloevevej@live.com

										
oleni9@live.dk

					
Karsten Johnsen, Grenaa 		

										
post@karsten-johnsen.dk

E-mail:

						
indberetning@karsten-johnsen.dk

Indberetning

Foreningerne indberetter deres kapflyvningsresultater pr. E-mail så hurtigt som
muligt mandag aften efter opgørelsen af flyvningerne. Som tidligere vedtaget på
et repræsentantskabsmøde, skal de enkelte foreningers opgørelse være udregneren i hænde senest tirsdag kl. 18.00 for at komme med i resultaterne.
Husk også at indberette de weekends, hvor der evt. kun flyves DdB-flyvninger.

NB-vigtigt

For en hurtig tilbagemelding ved fejl - husk ved første E-mail indberetning af spil/
regnskab til udregneren ved sæsonstart, at oplyse mobilnr. på en kontakt person
i foreningen, hvortil henvendelse kan ske (pr. sms) ved en evt. fejlindberetning af
resultater/løsladelsestider.
Medlemmer som ønsker det, kan få flyveresultaterne tilsendt pr. E-mail. Send din
E-mail adresse til udregneren, hvis du ikke var tilmeldt sidste sæson eller har skiftet E-mail adresse.

Sek. 34's resultater

www. karsten-johnsen.dk
Kapflyvningsresultaterne vil hurtigst muligt efter at flyvningerne er blevet
beregnet, blive offentliggjort på Karsten's hjemmeside. Siden informerer også
løbende om den aktuelle stilling på DdB- og sektionsmesterskaberne.

Indberetning

Til præmier er ikke nødvendigt, da resultaterne trækkes ud af sektionsprogrammet. Husk at indberette første stemplede due på sektionens flyvninger, senest 15
minutter efter stempling.

DdB

Der skal max. afkrydses 4 sportsduer (gamle duer) og 6 sportsduer (unger).

Sports mesterskab (4 sportsduer)

Hurtigste sportsdue tæller. Vindes af det medlem, med højest pointsum
på sektionens kapflyvninger fra den 27. april til og med den 10. august. 18 ud af
ialt 21 flyvninger tæller til mesterskabet. Der fratrækkes 3 flyvninger.
Den sidste flyvning skal flyves.

Åbent mesterskab

Hurtigste due tæller. Vindes af det medlem, med højest pointsum på
sektionens kapflyvninger fra den 27. april til og med den 10. august. 18 ud af ialt
21 flyvninger tæller til mesterskabet. Der fratrækkes 3 flyvninger.
Den sidste flyvning skal flyves.

Unge sports mesterskab (6 sportsduer)

Hurtigste sportsdue tæller. Vindes af det medlem, med højest pointsum på
sektionens ungeflyvninger fra den 29. juni til og med den 10. august. 8 af 9 ungeflyvninger tæller til ungemesterskabet (DdB's ungeflyvninger tæller ikke med).
Der fratrækkes 1 flyvning. Den sidste flyvning skal flyves.

Unge åbent mesterskab

Hurtigste due tæller. Vindes af det medlem, med højest pointsum på sektionens
ungeflyvninger fra den 29. juni til og med den 10. august. 8 af 9 sektions-ungeflyvninger tæller til ungemesterskabet (DdB's ungeflyvninger tæller ikke med). Der
fratrækkes 1 flyvning. Den sidste flyvning skal flyves.

Protest

Enhver protest, mod de af Sektionen udregnede kapflyvningsresultater og ranglister, skal være skriftlig og begrundet.
Protesten sendes til Sek. 34's formand Arne Jørgensen senest 6 dage efter offentliggørelsen på hjemmesiden, og protesten skal være underskrevet af foreningsformanden og et bestyrelsesmedlem for at være gyldig.

Diskvalifikation

Uoverensstemmelse mellem indsendte data om spil/afsendte duer fra udregningsprogrammet fredag, og indsendte data fra opgørelsen af flyvningerne mandag.
Ved brug af korrektionsskemaer: Diskvalifikation finder sted ved manglende
fodrings- gummiringsnummer, eller bogstav E (elektronisk ring) på skemaet.
Uden brug af korrektionsskemaer: Diskvalifikation finder sted af foreningens duer
(hanner eller hunner) ved uheld på slipstedet (for tidlig slip på den pågældende
flyvning). Overtrædelse af Sektionens eller DdB's kapflyvningsreglement iøvrigt.

Læs nærmere om meldepligten i DdB's "Reglement 2019".
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Kontrolure

Foreningernes kontrolure startes fredag aften, efter radiostyret ur.

Gummiringsfarver

Gummiringsfarven skal følge de opgivne skema-farver, som er angivet på
kapflyvningsplanen.

Mærkesedler

Der skal mærkesedler på ALLE kurve. Mærkesedlerne, som skal være påført kurvenummer og angive antal A og U i kurvene, fastgøres til højre for drikkekarslemmen. Der skal til ALLE flyvninger medfølge en udfyldt kurveattest.
Til sektionsklub-flyvningerne skal der bruges containerkurve. Hver kurv fyldes op
til 26 hanner, 28 hunner og 28 unger. Der bliver ikke pakket om på sektionens
flyvninger. Der skal derfor bruges almindelige kurve.

Løsladelse

Hvis løsladelse på det oprindelige slipsted ikke er muligt, og duerne derfor er blevet flyttet til et nyt slipsted, regnes den pågældende konkurrence som en
afholdt kapflyvning, såfremt løsladelsen af duerne finder sted på en opmålt lokalitet udenfor sektionsgrænsen. Er løsladelse af duerne om lørdagen ikke muligt,
vil duerne blive fodret og vandet. Hvis foreningerne ønsker duerne vandet under
transporten, skal der være anbragt et vandtrug halvt fyldt med vand, så vil vognmanden efterfylde (brug de blå, der kan fastgøres til kurven).

Løsladelsestider

Se DdB's hjemmeside, som viser alle løsladelsestider og aktuel information om
flyvningerne. Hvert medlem kan endvidere mod betaling tilmelde sig DdB's
sms-løsladelse.

Ærespræmier

Til nummer 1-2-3 til alle mesterskaber er der følgende
kontante præmier: 300,- kr. 200,- kr. 100,- kr.

Faste præmier

Der er 8 slagpræmier a kr. 200,- 75,- og 6
gange 50,- på samtlige Sektion 34's kapflyvninger (minus flyvninger med tidlig tillagte
unger).

Tidlig tillagte unger

Unger kan medsendes fra den 4/5 til og med
den 22/6. Brug -kode 98. Ungerne kan enten
pakkes i kurve for sig, eller pakkes sammen
med hunnerne.
REGLEMENT 2019
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Spil - sektion 34's flyvninger

Præmier på 10 gange indskuddet. Frivilligt indskud i klassesystemet.
HUSK at markere spillet i den rigtige rubrik i foreningsprogrammet (B_spil)
Klasse 1: indskud 2,-kr. Klasse 2: indskud 5,-kr. Klasse 3: indskud 10,-kr.

Anmeldelse

Der indsendes til kassereren (E-mail) for samtlige deltagere på flyvningerne,
en regnskabsblanket fra EDB-programmet, med antal medsendte duer og
opgørelse af spil. (udskriv regnskabet til skærmen, og eksporter til mail eller fil).
Mailen skal være afsendt fredag - dagen før løsladelsen.
		 Jørgen L. Sørensen: E-mail adresse: kloevevej@live.com
HUSK-Fredag aften skal der indberettes til udregneren via E-mail fra udregningsprogrammet "eksporter til DdB og sektionsklub" menuen "regnskab til Sektionsklub" en samlet opgørelse over afsendte duer og spil.
Indberetningen skal være mailet før løsladelsen af duerne. Denne menu kan kun
bruges til at sende indberetning til udregneren, og ikke til kassereren.

Kapflyvningsgebyr/Betaling

Indbetaling af kapflyvningsgebyr 6-, kr. pr. due og klassespil skal ske til Sektion 34's
bank konto, senest onsdag - og fristen skal overholdes!

Sparekassen Djursland: Reg. nr. 9388 Konto nr.: 1284673

I rubrikken "meddelelse til beløbsmodtageren" anføres ugen/datoen.

4 Single-flyvninger

Konkurrence sammen med Sek. 33. Betaling 200,- kr. for at deltage i de 4 flyvninger, indbetales sammen med gebyret for uge 17. Pengene går til præmier.
Præmierække på hver enkelt single-flyvning.

Kontingent 2019

Husk indbetaling af kontingent for 2019 inden 1. maj.
Kontingentet er 125,- kr. pr. aktiv medlem (slag). Juniorer er kontingentfri.
Hver forening indbetaler desuden 200,- kr. til en ærespræmie.

Indlevering af duer

Alle duer, til deltagelse på kapflyvninger i Sektionsklubben, indleveres dagen
før kapflyvningen (fredag) i foreningen, hvor kontrolarbejdet foregår.
Hvis DdB flytter flyvningerne til fredag, indleveres sektionens duer om torsdagen.

Opsamling fredag

164 "Øst-Djurs" kl. 17:00 * 117 "Hornslet" kl. 17:45 * 154 "Standard" kl. 18:30
246 "Kvik" kl. 19:10 og 097 "Odder" kl. 19:45
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2019 HVID = 93
uge 17

27. april

uge 18

4. maj

uge 19

RØD = 94

ORANGE/GRØN
91
92

BLÅ = 90

BLÅ = 95

GUL = 96 GRØN = 97

Tønder

Single

Tønder

Tønder

Aabenraa TU Single

Tønder

11. maj

Henstedt

Aabenraa TU Single Henstedt

uge 20

18. maj

Altona

Aabenraa TU Single Altona

uge 21

25. maj

Soltau

15,-

Soltau

Sport 15,-

Tønder

TU

uge 22

1. juni

Celle

15,-

Celle

Sport

Tønder

TU

uge 23

8. juni

Hannover

18,-

Padborg

TU

uge 24

15. juni

Minden

18,-

Minden

Sport 15,-

Tønder

TU

uge 25

22. juni

Osnabrück

18,-

Osnabrück

Sport 15,-

Padborg

TU

uge 26

29. juni

Bremen

15,-

Bremen

Sport 15,-

uge 27

6. juli

Celle

18,-

uge 28

13. juli

Hannover

18,-

Hannover

Sport 15,-

uge 29

20. juli

Hannover

18,-

Hannover

Sport 15,-

uge 30

27. juli

Minden

18,-

Minden

Sport 15,-

Soltau

15,-

Soltau

Sport 15,-

Hannover

15,-

Hannover

Sport 15,-

uge 31
uge 32

Gøttingen

Karlsruhe

Antwerpen

Giessen

3. aug. Dresden
10. aug.

30,-

30,-

30,-

30,-

30,-

15,-

Karlsruhe

(landsflyvning)

Tønder

Tønder
Frieburg (landsfl.)

TU - Tidlig unger kan medsendes. Brug kode 98

GUL = 97 RØD= 82
unger

Padborg

Padborg

unger

Husum

Husum
Heide 95
Aabenraa 96 hvid
Henstedt 95
Aabenraa 96 hvid

Baden-Baden

(landsfl.)

Soltau (unger)

15,-

München (landsfl.)

Hannover (unger) 15,-

Sport - Sportsflyvning med 4 duer

unger

Padborg
Tønder

- Langflyvning

Heide

Aabenraa

unger

unger

Henstedt

Aabenraa

unger

Padborg

unger

Tønder

unger

(landsfl.) 120,- kr.

unger

