”KLUB 10”
Til foreningerne i KLUB 10

Søborg, den 4. april 2019

På formandsmødet i Klub 10 den 12. marts 2019 i Søborg´s klubhus, har en repræsentant fra foreningerne,
045, 049, 0116, 0199 og 242 samt chaufføren, vedtaget følgende:

Kapflyvningsreglement
for sæsonen 2019
Kapflyvningsplan
Uge

Dato

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

4. maj
11. maj
18. maj
25. maj
1. juni
8. juni
15. juni
22. juni
29. juni
6. juli
13. juli
20. juli
27. juli
3. august
10. august

Gamle duer
Farvekode 84

Unger
Farvekode 85

Halskov
Halskov
Rødby
Rødby
Rødby
Rødby
Rødby
Rødby
Rødby
Halskov
Halskov
Rødby
Rødby
Rødby
Rødby

Halskov
Halskov
Rødby
Rødby
Rødby
Rødby

(Farvekode 95)

(Farvekode 95)

(Farvekode 95)
(Farvekode 95)

(Farvekode 96)
(Farvekode 96)

Gamle og unger, samlet slip
Opsamlingsplan
Opsamling af duerne til kapflyvning sker dagen før kapflyvningen på følgende afgangstider:
049, ”Lyngby”
045, ”Søborg”
199, ”Valby”
116, ”Vido”
242, ”Brøndby”

18.00
18.30
18.45
19.00
19.30

Som hovedregel returneres kurvene lørdag efter slip.
Husk nøgle til vognmanden.
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Løsladelser

Alle kapflyvninger vil til og med den 11. maj tidligst blive løsladt
kl. 09.00. Efter denne dato er tidligste slip kl. 08.00.
Der kan dog være omstændigheder i vejret, som kan kræve
andre tidspunkter for slip. I disse tilfælde skal løsladeren give
besked ved:
Tidligere slip: mindst 1 time før normal løsladelses tid
Senere slip: senest ved normal løsladelses tid.
Det er løsladeren i de enkelte foreninger, der er ansvarlige for
den videre information.
Duerne slippes i roterende foreningsrækkefølge. Rækkefølgen
startes hvert år, hvor den stoppede året før.
Klub 10’s løslader sørger for, at vognmanden er orienteret om,
at fejl i løsladelsen (for tidlige eller for sent slupne kurve) altid
skal rapporteres til løsladeren.
Ved fejl i løsladelsen annulleres flyvningens resultat, dvs. der
laves ingen resultatliste, flyvningen tæller ikke til klubbens
mesterskaber samt evt. ærespræmie overføres til den
efterfølgende friuge.

Antal duer i kurvene

Kurvene skal være fyldt op med 28 duer i hver kurv.

Rullevogne

Kurvene skal sættes på rullevogne.

Plombering af kurve

Der plomberes efter DdB’s reglement på kapflyvningerne.

Vognmandens pris og
betaling

Alle foreninger betaler senest mandag d. 6. maj 7.000,00 kr.

2. ratebetaling senest tirsdag d. 4. juni 7.000,00 kr.

Pris pr. due

Afregning af afsendte duer senest fredag d. 20. August.
Afregnes af kasserer.

Vinterunger

Vinterunger tilladt fra og med uge 22 (skal elektronisk
registreres).

Indbetaling

Arbejdernes Landsbank
Reg.nr. 5341 Kontonr. 245050
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Regnskab & Resultat

Regnskab sendes senest lørdag inden flyvnings start.
Resultater sendes senest tirsdag efter flyvning.
Til sektion11@sektion11.dk

Udregning

Resultater udregnes efter sektionsklub regi.

Resultater

Vises på Sektion 11´s hjemmeside www.sektion11.dk

Ebbe Stigs Vandrepokaler

Klub 10 mester med gamle duer
Klub 10 Mester med unger
Vindere 2018
Gl. Duer: Lars Nielsen
Unger:
Jimmy Fredericia

Klub 10’s fremtidige
samarbejde

242 Brøndby
199 Valby

Foreningen skal, såfremt de ikke ønsker at fortsætte
samarbejdet i den efterfølgende sæson, meddele dette skriftligt
til forretningsudvalget for Klub 10, senest den 1. november.
Såfremt der ikke er meldt frafald senest denne dato, hæfter
hver forening solidarisk, for de økonomiske udgifter, som Klub
10 har i den følgende sæson.

Forretnings-udvalg

Forretningsudvalget, der tager sig af eventuelle problemer der
måtte opstå i sæsonen, består af:
Erik Kruse
Ejgil Jacobsen
Lars Nielsen

vekruse@mail.dk
ejbija@webspeed.dk
lnel@live.dk
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Tlf.: 41 42 36 49
Tlf.: 60 60 48 61
Tlf.: 42 74 12 74

Slagspil klub 10.
Tilmeldingsliste til slagspil på gamle duer, skal sendes til Lars Nielsen på E-mail: lnel@live.dk
senest lørdag 4. maj inden flyvningens start
Pris (15 flyvninger x 20 kr.) 300 kr. pr. deltager.
Pengene indsættes på Arbejdernes Landsbank, Reg.nr. 5341 Kontonr. 245050
senest mandag d. 6. maj 2018
1 slagspils præmie pr. slag.
1. pr. 35 %
2. pr. 25 %
3. pr. 15 %,
Rest præmier à 25 kr.
Tilmeldingsliste til slagspil på unger, skal sendes til Lars Nielsen på E-mail: lnel@live.dk
Senest Lørdag 8. juli inden flyvningens start
Pris (6 flyvninger x 20 kr.) 120 kr. pr. deltager.
Pengene indsættes på Arbejdernes Landsbank, Reg.nr. 5341 Kontonr. 245050
senest mandag d. 8. juli 2018.
1 slagspils præmie pr. slag.
1. pr. 35 %
2. pr. 25 %
3. pr. 15 %
Rest præmier à 25 kr.
Ved aflysning betales pengene tilbage
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