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1. Reglement:
DdB´s reglement er også gældende for alle sektionens
kapflyvninger.

1a. Antal duer i kurvene:
Hankurve fyldes med 26 hanner.
Hun/Ungekurve fyldes med 28 duer.
Alle duer skal i store kurve.

2. Mærkesedler:
Flyvning kode 95 – markeres med orange mærkesedler
Flyvning kode 96 – markeres med grønne mærkesedler
Husk altid at mærke kurvene på begge sider!
Der må medsendes unger på alle sektionens kapflyvninger med
ældre duer – de skal registreres under kapflyvningskode 98 - de
kan ikke vinde udsatte præmier for ældre duer.

3. Klassespil:
Sektionen følger DdB’s klassespil B - spillet med 10 x indsatsen.
Slagspil på enkeltflyvningerne med indskud på kr. 20,- pr. slag (4
duer á 5 kr.) og præmier af kr. 200,- så langt beløbet rækker.
(Rubrik 11 ”S-spil” skal IKKE bruges). De 4 duer skal markeres i
både
Z/Zone-spilsrubrikken
og
sportsduerubrikken
i
foreningsprogrammet.
Slagspilspræmien vindes af 1. af 4 afkrydsede duer.

4. Mesterskaber:
Alle mesterskaber udregnes efter 1000 point-skalaen.
Åbent mesterskab: Vindes af det medlem, der med sin
første stemplede due opnår flest sammenlagte point på 9
sektionsflyvninger med ældre duer. I sæsoner med under 9
sektionsflyvninger udgår dette mesterskab.
Sportsmesterskab: Vindes af det medlem, der med sin
første stemplede sportsdue af 4 afkrydsede opnår flest
sammenlagte point på 9 sektionsflyvninger med ældre duer.
I sæsoner med under 9 sektionsflyvninger udgår dette
mesterskab.

1-års mesterskab: Vindes af det medlem, der med sin første
stemplede due opnår flest sammenlagte point på i alt 9
sektionsflyvninger med 1 års duer. I sæsoner med under 9
sektionsflyvninger udgår dette mesterskab.
Ungemesterskab: Vindes af det medlem, der med sin først
stemplede unge opnår flest sammenlagte point på samtlige
sektionsflyvninger samt DdB-flyvningerne fra Schleswig uge
31 og Lüneburg uge 32 med unger.
Der skal bortkastes 2 flyvninger efter eget valg.
Sports-Ungemesterskab: Vindes af det medlem, der med sin
først stemplede sports-due-unge af 4 afkrydsede opnår flest
sammenlagte point på samtlige sektionsflyvninger samt
DdB-flyvningerne fra Schleswig uge 31 og Lüneburg uge 32
med unger.
Der skal bortkastes 2 flyvninger efter eget valg.
Generalmesterskab: Vindes af det medlem, der med sin
først stemplede due opnår flest sammenlagte point på 6
Sektionsflyvninger, 6 Mellemdistance Åben (kode 94), 5
Mellemdistance Sport (kode 90 + sportsduer kode 94 kort),
2 Langflyvninger og 3 Ungeflyvninger (fra sektion uge 27-31
+ DDB uge 31-32), i alt 22 flyvninger. Landsflyvninger tæller
ikke.
ES-duer: Opgøres på hhv. 5 flyvninger for hanner og 5
flyvninger for hunner på indland efter placeringspoint.
Vinderpræmier: Til de tre bedste til hvert mesterskab
udsættes henholdsvis Guld- + kr. 300, Sølv- + kr. 200
og bronzemedalje + kr. 100.

5. Diplomer:
Der udsættes diplomer til de 3 hurtigste duer på alle
sektionsflyvningerne, og til de 5 bedste til alle sektionsmesterskaberne. Der udsættes også diplomer til de 5 bedste esdue
hanner og de 5 bedste esdue hunner.

6. Præmier på enkeltflyvning:
Sektion 54 udsætter kr. 200.- til den hurtigste due på alle
sektionens kapflyvninger.
Vognmand Peer Vestergaard udsætter 3 ærespræmier på
flyvningen med fællesslip i uge 31 på henholdsvis 1000, 500 og 300
kr. Præmierne kan kun vindes af 1 af de 4 afkrydsede sportsduer
– og der kan kun udbetales 1 præmie pr. slag.

7. Følgende skal med opsamlingen til 053 Sølyst:
1. Korrektionsskema fløj 1 for alle deltagende medlemmer.
2. Edb-udskrift af foreningens regnskab klipses UDEN på
kuverten med korrektionsskemaerne så tallene er let
tilgængelige for kassereren.
3. Send kapflyvningsgebyrer via netbank til sektionens
bankkonto: Regnr. 7434 - Kontonr. 1442833.
Foruden klassespil skal der indbetales á conto kr. 6,00 pr.
due.
Bøder: Bliver en forening idømt en bøde på kr. 300, skal beløbet
indbetales til kassereren ugen efter ved at medregne beløbet på
opgørelsen.
8. Løsladelser:
Samtlige løsladelser vil komme på www.brevduen.dk.
Løsladelserne vil ikke blive ringet ud til foreningerne fra
Sektionen, når Brevduens hjemmeside virker. Hvis denne side er
nedbrudt, så går sektionens telefon-meldesystem i gang.

Telefonkontakt til Peter Liljendal før løsladelserne er offentliggjort
er IKKE TILLADT.

9. Indberetning via internet:
DdB-flyvningerne i henhold til reglementet. Sektionsflyvninger
indberettes på internet www.brevduen.dk senest et kvarter
efter medlemmets hurtigste due er stemplet.
Med hensyn til dispensation fra indberetningspligten er reglerne
de samme som for DdB-flyvningerne. (Reglementets Kap. 13, § 2,
stk. 1, 2 og 3). Hans-Jørn Thomsen skal informeres senest fredag
inden kl. 19:00.

10. Indberet resultater vedr. sektions- og DdB-flyvninger:
Fil med resultat fra sektionsflyvninger sendes til Hans-Jørn
Thomsen, 074 mandag aften på e-mail adr.: hajlith@gmail.com.
Den sidste flyvning i uge 32, hvor der ikke er sektionsflyvninger,
skal Hans-Jørn Thomsen have den normale fil til sektionen. Det
er for at kunne beregne generalmesterskab og ungemesterskab
m.m.
NB: Husk særskilt e-mail til DdB vedr. DdB flyvningerne.

11. Kurveattest og deltagerliste på DdB-flyvninger:
For ugens flyvninger skal kurveattest og deltagerliste placeres
uden på den af DdB leverede kuvert.
Deltagerliste udskrives via foreningsprogrammet. Gå ind i
FILER/UDSKRIV, herefter fanen
KAPFLYVNINGER/KAPFLYVNINGSANM. Sæt markering i ”Udskriv
deltagerliste” og ”Udskriv for alle slag” og markere stationen. Der
skal udskrives deltagerliste for hver station.

12. Sektionsbestyrelsen 2021:
Formand/Sekretær

Martin Hansen Manstrup
Loftbrovej 20, 9400 Nørresundby
Tlf. 21 24 68 86
m@hansen023.dk

Næstformand

Hans-Jørn Thomsen
Aladdinvej 1, 9260 Gistrup
Tlf. 30 72 18 17
hajlith@gmail.com

Kasserer

Flemming E. Jensen
Christiansvej 25, 9320 Hjallerup
Tlf. 21 26 12 05
251fej@gmail.com

Best. Medlem

Mogens Brix
Vester Hedensvej 5, 9362 Gandrup
Tlf. 22 62 47 64
mbhobby@mail.dk

Best. Medlem

Christian Hansen
Hæsumvej 99, 9530 Støvring
Tlf. 22 66 70 24
c@hansen023.dk

Sektionsbestyrelsen ønsker alle en god sæson 2021.

