REGLEMENT SÆSON 2018

SEKTION 21
1. Gebyrer :
2. Skemafarve :

6,00 kr. pr. gamle due – 4,00 kr pr unge
Gamle - BLÅ
Unger - GUL
Mærkesedler skal IKKE sættes på

3. Spil:

4. Stjerneflyvning

Der kan spilles i følgende klasser :
Klasse 1
kr. 1.00
Klasse 2
kr. 3.00
Klasse 3
kr. 8.00
Klasse 4
kr. 15.00
Afvikles i uge 22.
Pris kr. 50,00
Duerne skal indberettes Fredag aften via mail
til O. Steen Larsen mail:
Udregn21@gmail.com – skemaet kan hentes på
hjemmesiden.

Præmier.
1. præmie 25 % af indskudte beløb
2. præmie 15 % af indskudte beløb
3. præmie 10 % af indskudte beløb
øvrige præmier a 50,- kr så langt beløbet rækker.
Kun en stjerne pr. medlem.
En due krydses pr. station. Under
foreningskryds.
Vindes af det medlem med højeste pointsum
på de 3 stjerneduer.
5. CUP flyvningen
Alle medlemmer i sektion 21 som
har lyst kan deltage i denne
flyvning.
Inden starten af sæsonen
trækkes der lod om hvem der
skal møde hvem på den første
flyvning.
Tilmelding pr. forening senest
15. maj til Bjarne Jensen på
Mail: bbj@lkweb.dk

Reglement
1. Vinderen i den indbyrdes konkurrence er det
medlem, som opnår flest point med sin
krydsede due. (hvis ingen af de 2 konkurrenter får
den krydsede due hjem så se pkt. 2)

2. Det medlem som opnår flest point med sin
første due. (hvis ingen af de 2 konkurrenter får due
hjem så se pkt. 3)

3. Foretages lodtrækning.
4. Alle tvivlsspørgsmål afgøres af sektionsbestyrelsen.
5. Kun vinderen fortsætter i konkurrencen.
6. Flyvningerne starter i uge: 23 – og slutter
efter hvor mange der ønsker at deltage.

Sektion 21
Stationer - Se flyveplanen

GRATIS deltagelse 2018

Præmier – nr 1 – 1.000 kr nr 2- 500 kr
Nr 3 – 250 kr nr 4 250 kr
Lodtrækningen kan ses på hjemmesiden.
Duerne skal indberettes Fredag aften via mail
til Bjarne Jensen mail: bbj@lkweb.dk skemaet

Bjarne Jensen Asnæs er
tovholder på cup flyvningen og
foretager lodtrækning m.m.
6. Anmeldelser

kan hentes på hjemmesiden.
Resultaterne indberettes mandag direkte pr. mail
til Bjarne med duenumre og hastigheder.

På samtlige sektion 21’s flyvninger, skal regnskabs
filen fra foreningsprogrammet, sendes på
indleveringsdagen til: Ole Steen Larsen på
e-post: udregn21@gmail.com
Husk:
Alt spil og alle duer skal indberettes via foreningsprogrammet På Indleveringsdagen.
Ellers fortabes retten til spillepræmier. Medlemmet
er selv ansvarlig for at kontrollere hvilke duer der
spilles og indberettes.

7. Indbetaling
Kontingent: 300,00 kr. pr. medlem, indbetales
senest
1.maj til kassereren. Konto 9888-0000273978
Ringlisten for 2018 er gældende.
Alle der betaler kontingent til DDB betaler også til
sektionen
Medlemmer som har skiftet forening inden sæsonen
isåfald skal den nye forening betale kontingentet.
Kapflyvningsgebyr:
Indbetales HVER UGE og skal være kassereren
I hænde senest tirsdag i den efterfølgende
uge.
Indbetalingen påføres uge nr. og Forenings nr.
Ved for sent indbetaling af gebyr eller
kontingent beregnes ekspeditionsgebyr på kr.
100,- pr. gang.
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KONTO NUMMER TIL ALLE INDBETALINGER :
9888 – 0000273978

8. Løsladere

Ole Vigholt
Bent Hansen

Tlf. 24 26 80 88
Tlf. 24 44 80 61

9. Telefonisk indberetning.

På alle flyvninger indberetter hver forening hvert
medlems hurtigste due via Ddb’s indberetningssystem. Senest 15 minutter efter stempling.
Medlemmer der har tilkoblet et af Ddb godkendte
SMS system til elektroniske anlæg kan anmelde via
Ddb’s service 1919.
Medlemmer som tilmelder sig egen indberetning via
Ddb’s indberetningssystem kan selv indberette.
Det er frivilligt, at indberette flere duer pr. flyvning.
Undladelse af indberetning bevirke, at det
pågældende medlem såfremt han/hun er
sektionsvinder, mister retten til vinderpræmien.
I tilfælde af at indberetnings systemet ikke virker
SKAL ind telefonering ske til:
Knud Kristensen

21 85 72 70

10. På løsladelsesdagen
Meddelelse om løsladelse vil kunne ses på
Ddb’s hjemmeside. (link-sektion 21)
Såfremt dette måtte svigte kontaktes foreningens
kontaktperson om løsladelsen mellem kl. 7.30 og 8.00
eller snarest muligt efter at løsladelsestidspunktet er
kendt af :

Knud Kristensen – (21857270)

Side 3 af 12

Sektion 21
11. Indberetning til opgørelse
af resultat

Fil med resultater tilsendes pr. e-mail til :
Ole Steen Larsen
Ole Steen Larsen: E-post-adressen:
udregn21@gmail.com

Mandag efter flyvningen.

12. Foreningsmesterskab Sportsduer.

Foreningsmesterskab på SPORTSDUER.
Der arrangeres en foreningskonkurrence på alle
sektionsflyvninger med sportsduer.
Vindes af den forening med højest pointsum.
1. pr. 1000,00 kr. + pokal
2. pr. 500,00 kr.
3. pr. 250,00 kr.
Antal tællende medlemmer opgøres efter tilbagemeldinger fra foreninger om aktive medlemmer i
sæson 2018. Oplysning om antal flyvende slag
til kassereren senest fredag d.11. maj
Første sportsdue tæller efter nedenstående model,
en due pr. tællende medlem.
Summen af sektionspoint divideres med antal
tællende medlemmer pr. forening, ud fra
nedenstående tabel.
Over 20 aktive - tæller de første 6 medlemmer
Over 15 aktive - tæller de første 5 medlemmer
Over 10 aktive - tæller de første 4 medlemmer
Over 6 aktive - tæller de første 2 medlemmer
5 aktive eller der under - tæller 1 medlem
Den forening med højeste gennemsnit udregnet pr.
flyvning tildeles følgende point.
Nr. 1
7 point
Nr. 2
5 point
Nr. 3
4 point
Nr. 4
3 point
Nr. 5
2 point
Nr. 6
1 point
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13. Mesterskab gamle duer.

Samtlige sektions kapflyvninger (gamle duer).
Udregnes indenfor 25%

Mesterskabspræmie:

Guld - Sølv - Bronzemedaljer.
14. Sportsduemesterskab.

Samtlige sektions kapflyvninger (gamle duer).
Udregnes indenfor 25%
Der kan afkrydses 4 duer i rubrikken sportsdue
kryds (første af disse tæller)
Mesterskabspræmie:
Guld - Sølv - Bronzemedaljer.
HUSK
Ingen kryds ingen duer tæller.

15. Ungemesterskab.

Samtlige sektions ungekapflyvninger.
Udregnes indenfor 25%
Mesterskabspræmie:
Guld - Sølv - Bronzemedaljer.
Vandrepokal til mesteren.

16. Junior- og begyndermesterskab

Samtlige sektionskapflyvninger (gamle duer) første
due tæller.
Udregnes indenfor 25%
Som begynder regnes nye medlemmer t.o.m
det pågældende medlems tredje aktive sæson.

17. gamle ES-duer.

For ”gamle” ES-duer udregnes som for 1 års

17. 1 års ES-duer

For et års duer udregnes sektionens 10 bedste
esduer - Duens 5 bedste Sektionsflyvninger tæller.
Mesterskabspræmie:
Diplom til nr. 1 - 2 – 3.

18. Præmier - Diplomer og
pokaler.

På samtlige flyvninger udsættes der følgende penge
præmier - Slagpræmier 1 præmie pr. slag.
1. pr. 400 kr. / 2. pr 200 kr. og 3 pr. 100 kr.
Der udsættes diplom til de 3 første duer på samtlige
mesterskabsflyvninger – uge 19 til og med uge 32.
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Nordpokalen:
Bedste sammenlagte resultat på alle
sektionsflyvninger fra nord.
Sydpokalen:
Bedste sammenlagte resultat på alle
sektionsflyvninger fra syd og Jylland.
19. JBJ’s mindepokal.

Pokalen vandrer i 10 år og udsættes i uge 24 –
første år 2013
Vindes af første sportsdue.
Erindringspræmie medfølger.
Følgepræmie på kr. 300 til vinderen.

Peter Knudsens mindepokal

Pokalen vandrer i 10 år første år 2016
Flyves i 2018 fra Tinglev i uge 22
Vindes på første sportsdue
Erindingspræmie medfølger
Følgepræmie kr 300 til vinderen
Pokalerne vindes til slut af den med flest
andele

20. Offentliggørelse af
resultater.

De 10 først placerede til mesterskaberne
offentliggøres efter sæsonen på Ddb og Sektionens
hjemmeside.
I sæsonen vil der en–tre gange blive udsendt en
fuldstændig resultatliste over de enkelte flyvninger,
indenfor 25%.
Resultaterne vil blive tilsendt direkte fra udregner
til formanden i de enkelte foreninger, hvis ikke
andet er meddelt.
Resultater og mesterskabsstillinger vil også
løbende være tilgængelige på sektionens
hjemmeside (Tryk F5)

21. Lokale flyveplaner.

Alle lokale flyveplaner skal indsendes til formanden
senest 1.5.2018.
Der må ikke være konkurrerende flyvninger, ved
konkurrerende flyvninger forstås nord eller syd,
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samme retning som sektion 21 flyver.

22. Kørselsafregning.

For foreninger som kører duer til opsamlingssted i
sektion 21 afregnes dette med 2,50 kr. / pr.
kilometer dog max. 50 % af afsendelsesgebyret.

23. Dyrevelfærd.
Foreningen skal både under transport og i hele
processen omkring afholdes af kapflyvning tage
vides muligt hensyn til dyrevelfærden.
24. Slip af duerne.
Der er samlet slip af unger og gamle.

25. Auktionsunge flyvning.

Auktionsunger:
Konkurrence afvikles som 1 års duer :
Afvikles fra:
Lybeck uge 23
Markaryd uge 25
Præmierne fordeles på 2 flyvninger: (xxxx kr)
35, 25, 15, 12,5 og 12,5 % af beløbet.
Deltagerliste, resultat og andre information kan ses
på sektionens hjemmeside - under punktet PR
Udvalg – Ungeauktion onsdag d.2. maj i 09 Slagelse

26. Flytning af flyvninger.

Såfremt vejrudsigten for weekenden ser håbløs ud,
træffer bestyrelsen beslutning om alternativ station,
eller dato, evt. i modsat retning eller helt at aflyse
flyvningen, således, at vi ikke har udgifter til
forgæves kørsel og pakning.
Ændringer vil blive meddelt de enkelte foreninger
senest fredag inden kl.10.00

Andet.
På flyvninger med gamle duer er det 26 hanner og
28 hunner.
Ungerne pakkes med indtil 28 unger i hver kurv.
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Ligeledes skal foreningerne være behjælpelig med
ompakning, hvis dette er nødvendigt.
Såfremt en forening nægter ompakning kan
chaufføren nægte, at tage duerne med !
DER MÅ IKKE ANVENDES SMÅ KURVE PÅ
SEKTIONSFLYVNINGER.

Flyveplan 2018
Dato

DDB.

Sektion 21

Uge 19

Markaryd

Uge 20

Tinglev
Soltau
Soltau (Sport)
Jønkøping
Jønkøping (Sport)
Gotha *
Skövde

Varnamo
med sektion 12
Tinglev

Uge 24

Baden-Baden (landsfl.)
Bremen
Bremen ( sport )

Varnamo
med sektion 12

Uge 25

Ludvika *
Soltau
Soltau (sport)
Freiburg – (landsflyvn.)
Minden
Minden ( sport )
Antwerpen *
Jönköping
Karlsruhe (landsflyvn.)
Karlsruhe (landsflyvn.)
Emmen
Emmen ( sport )

Uge 21
Uge 22
Uge 23

Uge 26
Uge 27
Uge 28

Lybeck
Med sektion 12

Kristianstad
Hässleholm
Tinglev
Markaryd
(G+U)
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Uge 29

Uge 30
Uge 31

Uge 32

Würzburg
Laxå
Laxå (sport)
Magdeburg
Magdeburg ( sport )
Henstedt
Henstedt (sport)
Henstedt (unger)
Borlänge
München ( landsfl )
Hannover
Hannover (sport)
Altona (unger)

Tinglev
(G+U)
Kristianstad
(G+U)
Markaryd
(G+U)
Padborg
(G+U)

Bestyrelsens konstituering 2018
Formand :

Peter Espersen

20 13 08 24 pe@scansport.dk

Næstformand :

Jørgen Pedersen

28 45 97 53

Kasserer :

Axel Hansen

21 62 70 18 axelhansen@youmail.dk

Betyrelsesmedlem :

Ole Vigholt

24 26 80 88 olevigholt@gmail.com

Bestyrelsesmedlem :

Knud Kristensen

21 85 72 70 knud.k@mail.dk

Suppleanter:

Brian Nygaard 151 og Peter Mejdahl 09

Transportudvalg :

Ole Vigholt
Knud Kristensen

Løsladerudvalg :

Ole Vigholt
Bent Hansen

Løsladelsesmeddelere : Jørgen Petersen
Knud Kristensen
Indberettere :
Hjemmeside :
E-post:

Sker via hjemmesiden
Lars Kristensen 60 70 83 93
lars@lkweb.dk
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Protester
Protest skal for at være rettidig være afsendt senest 8 dage efter
offentliggørelse af resultatet.
Ved afgørelse af om en protest er rettidig gælder poststemplet på kuverten eller
hvis mail så er det mailens adresse der er gældende.
Enhver protest skal være skriftlig begrundet, protesten stiles til :
Knud Kristensen

21 85 72 70 knud.k@mail.dk

Arrangementer – 2018 / 19.

2018
MAJ
Onsdag 2/5 – 19.00 Medlemsmøde – orientering om sæson
afholdes i Klubhuset 09 Slagelse
Gennemgang af reglement/Flyveplan.
Herefter

PR-gruppens Ungeauktion sektion 21
Auktion over skænkede unger.
Se nærmere på hjemmesiden
Af det indkomne beløb, fordeles beløbet således:
40% til vinderne
40% til sektionens kasse.
20% til giverne

September
Torsdag 7/9 – 19.00 Medlemsmøde i klubhuset Ringsted
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Gennemgang af den forgangne sæson 2018
Sæson 2019 - hvad kan gøres anderledes?

2019
Januar
Søndag 13/1-19 klubhuset i 030 Ringsted
Generalforsamling, Præmieuddeling og udstilling
Program.
Program for dagen fremsendes senere.

GOD SÆSON TIL ALLE ØNSKES AF BESTYRELSEN.
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OPSAMLINGSPLAN FOR 2018.
Opsamling Sektion 21. fredage
17.45
18.30
19.15
20.00
20.30

Asnæs
Kalundborg
Slagelse
Hvalsø
Ringsted

Opsamling D.D.B. torsdage.
18.15
Asnæs
19.00
Kalundborg
19.45
Slagelse
20.30
Ringsted
21.00
Ankomst til ompakning kl. 21.00 Hedehusene
Anden bil starter i Hvalsø kl. 19.00 afleverer 19.30 i Ringsted og læsses
på Sektionen bil.
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