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IKAST APRIL 2021

REGLEMENT 2021
Anmeldelse og forsendelse:
DdB’s indleveringsskemaer skal benyttes:
Skemaer med kode 95 (Blå) kan kun benyttes til sektionens åbne flyvninger.
Skemaer med kode 96 (Gul) kan kun benyttes til sektionens flyvninger med unger, og gamle i uge
18-19.
Alternativt anvendes udskrift fra DdB´s medlemsprogram som indleveringsskema.
Indlevering uden indleveringsskemaer:
Medlemmer/klubber, der anvender elektronisk indlevering, kan vælge at indlevere duer til
sektionens flyvninger uden brug af indleveringsskema.
Det har den konsekvens, at alle foreningens duer, der ikke er anmeldt med kurve nr. bliver
diskvalificeret, medmindre det kan sandsynliggøres at det er hanner/hunner der er sluppet/pakket
forkert.
Et medlem eller en forening kan uden varsel gå tilbage til anmeldelse på indleveringsskemaer.
Foreninger skal sende afsendelsesliste med vognmanden til slipstedet.
Kurvenumre:
På alle sektionens flyvninger skal kurvenumre være påført indleveringsskemaer.
(Undtaget er anmeldelse uden indleveringsskemaer).
Afhentning:
Løgumkloster, Aabenraa, Gråsten Duerne afhentes dagen før løsladelse efter medsendte køreplan.
Gebyrer: Indland 7,00 kr. pr. due.
Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, kan gebyret øges i løbet af sæsonen.
Regnskab og anmeldelse:
Regnskab fra DdB’s foreningsprogram indsendes vedhæftet e-mail til sektion61@brevdue.info før
løsladelse af duerne.

Returkørsel af kurve:
Der er kun returkørsel med kurve efter sidste afsendelse af duer.
Antal duer i kurvene:
Kurvene skal pakkes med minimum 26 hanner – 28 hunner – 28 unger.
Mærkesedler:
Der skal være mærkesedler på både for og bagside på alle sektionsflyvninger.
Det anbefales at der benyttes tusch i stedet for kuglepen eller blyant.
På sektionens flyvninger skal der påsættes BLÅ mærkeseddel på kode 95 kurve og GUL
mærkeseddel på kode 96 kurve.
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Flyvningerne uge 28, 29, 30, 31 og 32 skal kurve med UNGER være påsat GUL mærkeseddel evt.
mærket unger.
Sker der fejl, forårsaget af fejlmærkning, vil pågældende kurv / forening blive diskvalificeret.
Unger:
Unger, ringet i år, kan deltage på sektionens flyvninger med gamle duer.
Unger, der deltager på flyvninger med gamle duer eller på ddb’s ungeflyvninger før uge 28, kan
ikke senere deltage på sektionens ungeflyvninger.
Lister med unger, der har deltaget på flyvninger tidligere end uge 28, skal behandles af foreningerne
som kontrolmateriale.
Indsendelse af anmeldelse:
Anmeldelsen fra DdB’s foreningsprogram indsendes vedhæftet e-mail til sektion61@brevdue.info
inden kl. 21.00 på indleveringsdagen.
Betaling:
Betaling via ”Home Banking” til: Danske Andelskassers Bank: Reg.nr. 5967 Konto: 0001 0227 01.
Betaling skal være tilstede på sektionens konto, onsdag efter kapflyvningen, ellers kontakt Jørgen
Kriegbaum. Tlf. 5056 2265
Papirer:
Foreninger, der anvender indleveringsskema / udskrift fra medlemsprogram, afleverer i kuvert
første side i kodenummerorden til vognmanden, derudover skal der medsendes afsendelsesliste på
samme vis, som til D.d.b
Ingen deltagelse:
Af hensyn til opsamling, skal der gives besked minimum én dag før indlevering, hvis foreningen
ikke ønsker at deltage.

Indberetning og resultatformidling:
Indberetning af resultater til sektion 61:
Indberetning sker via e-mail til sektion61@brevdue.info med vedhæftet fil fra
DdB’s foreningsprogram.
Indberetning skal være fremme hurtigst muligt efter opgørelsen eller undtagelsesvis senest næste
morgen.
Resultatformidling:
Via sektionens hjemmeside: www.brevdue.info
Resultatformidling via e-mail:
Der oprettes en mailingliste, hvor resultater fremsendes elektronisk til samtlige foreninger samt
enkeltmedlemmer, som ønsker at modtage resultater via deres private e-mail. Medlemmer, der
ønsker at tilmeldes mailinglisten, fremsender e-mail til sektion61@brevdue.info
indeholdende navn, foreningsnummer og mailadresse.
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Kontrol:
Sektionsbestyrelsen kan til enhver tid møde op til uanmeldt kontrol.

Spil:
Slagspil:
Hvert slag kan indskyde kr. 20,00. Slagspil krydses i kolonne 11, S-spil.
Der udbetales højst 1 præmie pr. slag. Præmier á 5 gange indskud.

MESTERSKABER
Ved samtlige mesterskaber er sektionspoint = sekt.vinderpoint. Sportsdue antal som DdB.
General-mesterskab:
Mesterskabet vindes af det medlem, der med sin første due får flest point på samtlige sektionens
flyvninger (åben og unger). Der fravælges før beregning 3 af de afviklede flyvninger.
Sprintmester Åben:
Mesterskabet vindes af det medlem, der med sin første due får flest sammenlagte point på alle
sektionens flyvninger med gamle duer i uge 18-32.(kode 95 + 96) Der fravælges før beregning 2 af
de afviklede flyvninger.
Sprintmester Sport:
Mesterskabet vindes af det medlem, der med sin første sportsdue får flest sammenlagte point på alle
sektionens flyvninger med gamle duer i uge 18-32.(kode 95/96) Der fravælges før beregning 2 af de
afviklede flyvninger.
Mesterskab unger Åben:
Mesterskabet vindes af det medlem, der med sin første unge opnår flest sammenlagte sektionspoint
på alle sektionens unge flyvninger. (alle flyvninger tæller)
Mesterskab unger Sport:
Mesterskabet vindes af det medlem, der med sin første afkrydsede unge på alle sektionens
ungeflyvninger opnår flest sammenlagte sektionspoint.
Junior/Begyndermesterskab: (udgår hvis der ikke er mindst 3 junior/begynder medlemmer)
Mesterskabet vindes af den junior / det begyndermedlem, der med sin første due på 5 af alle
sektionens flyvninger med gamle duer og unger opnår flest sammenlagte point. Som begynder
regnes nye medlemmer til og med det pågældende medlems tredje aktive flyvesæson. Juniorer /
Begyndere skal opfylde DdB’s betingelser i DdB’s reglement. Begyndere (ikke juniorer) skal
indberettes til DdB senest 1/5 2019, hvorefter DdB underretter sektionen.
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Konkurrencer
Es-due point afgøres på koefficient. På sektionens flyvninger.
Es-due konkurrence Hanner:
Kun ét-årige eller ældre duer.
Koefficient: ligesom D.d.b 5 flyvninger.
Es-due konkurrence Hunner:
Kun ét-årige eller ældre duer.
Koefficient: ligesom D.d.b 5 flyvninger.
Es-due 1-års Hanner:
Kun ét-årige duer.
Koefficient: ligesom D.d.b 5 flyvninger.
Es-due 1-års Hunner:
Kun ét-årige duer.
Koefficient: ligesom D.d.b 5 flyvninger.
Es-due unger:
Kun årgang 2021.
Koefficient: ligesom D.d.b 3 flyvninger.

1 års konkurrence:
De tre uger hvor i der konkurreres er Uge 19, uge 26 og uge 31, ved aflysning første ledige efter.
Konkurrencen afvikles på 3 blå sektionsflyvninger.
Alle sektionsmedlemmer kan via foreningen gebyrfrit tilmelde tre etårs duer seneste 1. maj.
Skema til samlet anmeldelse hertil fremsendes til klubformanden i god tid inden.
1. pr. tildeles den, der med sin første due på de tre flyvninger opnår højest antal sammenlagte
sektionspoint. Præmiebeløb udgøres af et evt. overskud fra arrangementerne på
Repræsentantskabsmødet evt. suppleret op til 5.000 kr. af sektionens formue.
Præmier 2021:
1. 1.000 d.kr.
2. 750 d.kr.
3. 500 d.kr.
4. 300 d.kr.
5. 200 d.kr.
6-10. 150 d.kr.
11-25 100 d.kr.
Pulje 5.000 d.kr.
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Præmier:
Mesterskaber:
General
Sprint sport
Sprint Åben
Unger Sport
Unger Åben
Junior/Begynder (hvis der er tre deltagere)
1 Plads 300 kr. Diplom til de 5 første.
Konkurrencer:
Es-duer, hanner
Es-duer, hunner
Esduer, 1-års hanner
Esduer, 1 års, hunner
Esduer unger 2020
1 plads 300 kr. Diplom til de 5 første.
Sektionsflyvninger:
Gamle og unger. 1 plads. 100 kr. 2 plads. 75 kr. 3 plads. 50 kr. diplom til sektionsvinderen.

Løsladelsestider
Meddelelser vedrørende løsladelser formidles via DdB’s hjemmeside: www.brevduen.dk
medlemmerne kan tilmelde sig DdB’s SMS-system Duerne løslades normalt tidligst muligt.

Indberetning af første due
DdB flyvninger:
Se DdB´s reglement kap.12. Klubberne indberetter 1. due til sektionen i tilfælde af, at der er fejl på
direkte indberetning til DdB.
Sektionsflyvninger! Som DdB´s reglement kap.12. § 2 stk. 3 Medlemmerne skal indberette deres
sektionsdue(r) via DdB’s hjemmeside: www.brevduen.dk eller med SMS via mobiltelefon (detaljer i
”Brevduen” nr. 10)
NB! Klubbens kontingent til sektionen på 200 kr. pr. medlem overføres til sektionens kasserer
senest 1 maj. juniorer er kontingentfrie.
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Sektionsbestyrelsen
Formand:
Niels Arne Knudsen, Dan 0224
Dammergårdsvej 46, 9640 Farsø
Tlf: 2399 0547
niels@treco.dk
Kasserer:
Jørgen Kriegbaum, Dan 0180
Vestermarksvej 31,7470
TLF: 5056 2265
kriegbaum@privat.tele.dk
Sekretær:
Mark Skovbo Madsen, Dan 0190
Guldforhovedvej 1, 7441 Bording
Tlf: 3141 5073
markmadsen@skovboduer.dk

Køreplan for opsamling af duer 2021
Aabenraa, Løgumkloster, Gråsten

Skals

kl. 19.00

Sct. Kjeld

kl. 19.30

Karup

kl. 20.15

Ikast

kl. 20.45

Herning - Messecenter

kl. 21.15

OBS. Alle tider er afgangstider!
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