Sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn”
Reglement 2022

April 2022.
Side 1

KAPFLYVNINGSREGLEMENT FOR 2022.

1. Generelle bestemmelser:

Grundlaget for Sektionsklub 11’s kapflyvningsreglement er D.d.B.’s for 2022, dog
undtaget, på de i dette reglement afvigende punkter. Foreninger der er i restance
til sektionsklubben, f.eks. kontingent kan ikke deltage i kapflyvninger før
restancen er betalt.
Sektion 11’s hjemmeside er www.sektion11.dk

2. Kontingent:

Foreningskontingentet for 2022 er af generalforsamlingen vedtaget til kr. 50,00
pr. slag. Foreningskontingentet skal indbetales forud for sæsonens start på
kapflyvningerne.

3. Anmeldelse:

Kurveattester og korrektionsskemaer fås ved bestilling hos D.d.B.’s sekretariat.
Det er dog ikke obligatorisk at anvende kurveattester og korrektionsskemaer.
Alle foreninger skal bruge D.d.B.’s foreningsprogram til anmeldelser og
indberetning.

4. Betaling:

Betaling af spil ifølge opgørelse fra foreningsprogrammet for sektionsklubbens
flyvninger skal ske på følgende måde:
Netbank: Sektionsklub 11 Reg.nr. 5020 konto 2034042
Husk at opgive dato og flyvning.
Inden sæsonstart skal foreningerne meddele Kim Hansen hvilken konto i bank
man ønsker præmie- og klassepræmier overført til efter sæsonafslutning, hvis der
er sket ændringer siden sidste sæson.
Såfremt foreningskassereren imod forventning har indbetalt forkert beløb vil
modregning ske ved opgørelse efter flyvesæsonen. Dette sker fra sektionsklubbens
side automatisk. Opgørelsen sker på EDB, hvorfor foreningskassereren ikke må
foretage reguleringer for fejl i løbet af sæsonen.

5. Forsendelse:

Duerne vil blive afhentet i de enkelte foreninger efter Klub 10 og Klub 3’s
opsamlingsplaner.

6. Antal duer i kurvene:

Kurvene skal fyldes med mindst 26 hanner eller 28 hunner i hver kurv.
Der må ikke sendes duer i små kurve, selv om de er godkendt af D.d.B.
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7. Kapflyvningsplan m.m.:

Kapflyvningerne nedenfor afvikles så vidt muligt på lørdage i respektive uger:

Flyvning:
Rødby uge 20
Rødby uge 21
Rødby uge 22
Rødby uge 24
Rødby uge 25
Rødby uge 30
Rødby unger uge 30
Rødby uge 31
Rødby unger uge 31
Rødby uge 32
Rødby unger uge 32

Skemafarve.
blå
blå
blå
blå
blå
blå
gul
blå
gul
blå
gul

Gummiringe.
blå
blå
blå
blå
blå
blå
gul
blå
gul
blå
gul

Flyvekode
95
95
95
95
95
95
96
95
96
95
96

Der kan flyves med unger på alle fælles slip fra Rødby(kode 96) dog
offenliggøres der kun sektionsresultater for unger i ugerne 30 og 31 og 32.

8. Løsladelse:

Sektionsklub 11’s løsladelsestidspunkter vil blive bragt på både
Sektion 11’s hjemmeside www.sektion11.dk og DdB’s hjemmeside
www.brevduen.dk. Foreningerne må selv arrangere sig med hensyn til eventuel
videregivelse af tidspunktet til medlemmerne.

9. Præmier:

På sektionsklubflyvningerne udsættes der i 2022 ingen præmier.

10. Klassespil:

Eventuelt spil markeres i kolonnen for D.d.B.’ sektionsspil. På samtlige flyvninger
med gamle duer og på flyvninger med unger i uge 30, 31 og 32 er der spil i
klasserne A/ B/1- 2- 3- 4 og klasse 5, med indskud kr. 2- 5- 15 – 30 og 50. Når der
spilles i en dyrere klasse er de underliggende klasser automatisk spillet, ligesom
hos D.d.B. I alle klasserne er præmierne 5 henholdsvis10 gange indskuddet.
Der kan på alle sektionens flyvninger med gamle duer spilles elitespil på 1- års
duer, indskud 10 kr. pr due. Præmierne er 10 gange indskud, til de bedst placerede
10 %. Afkrydsning i kolonne E.

11. Indberetninger:

Indberetninger på kapflyvningerne skal ske elektronisk ved hjælp af D.d.B.’s EDBprogram. Foreningerne skal overføre foreningens data til Sektion 11’s e- mail.
Adressen er sektion11@sektion11.dk
Oplysningerne skal være Lars Bruun Jensen i hænde senest onsdag morgen
efter flyvningerne.
Ved løsladelsesfejl begået af Sektion 11 vil den fejlbehæftede flyvning ikke indgå i
mesterskaber og klasseindskud tilbagebetales.
Indberetning af hver slags første due skal ske efter reglerne i D.d.B. til
D.d.B.s hjemmeside.
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12. Gebyr:

Flyvningerne fra Rødby i ugerne 20, 21, 22, 24,25,30,31 og 32 både med gamle og
unger er gebyrfri, idet flyvningerne arrangeres af henholdsvis Klub 10 og Klub 3,
men med fælles slip.

13. Resultater:

Resultaterne bliver bragt på sektionens hjemmeside www.Sektion11.dk.

14. Pointsystem:

Til sammenlagte konkurrencer anvendes 1000- pointsystemet. Højeste antal
sammenlagte sektionspoint.

15. Sektionsklub 11 ”Storkøbenhavns mesterskab 2022:
Bedste resultat med første due på flyvningerne fra
Rødby i ugerne 20-21-22-24-25-30-31 og 32, samt Halstenbek uge 22(Rød
flyvning), Bremen uge 24 Rød flyvning), Celle uge (Rød flyvning), Parchim uge 29
(Gul sprintflyvning) og Kaltenkirchen uge 31 (Gul sprintflyvning.
I alt 13 flyvninger.
Præmier:

1. præmie kr. 1000
2. præmie kr. 700
3. præmie kr. 500
4. præmie til 10. præmie kr. 200
Resultaterne vil blive udregnet med EDB automatisk.
16. Sektionsklub 11 ”Storkøbenhavns juniormesterskab 2022:
Bedste resultat med første due på flyvningerne fra Rødby i ugerne 20-21-22-24-2530-31 og 32, samt Lüneburg uge 25 (Gul sprintflyvning) og Heide uge 27 (Gul
sprintflyvning).
I alt 10 flyvninger.
Præmier:

1. præmie kr. 300 samt vandrepokal.
2. præmie kr. 200
3. præmie kr. 100
Resultaterne vil blive udregnet med EDB automatisk.
17. Sektionsklub 11 ”Storkøbenhavns ungemesterskab 2022:
Bedste resultat med første due på Rødby uge 30, Rødby uge 31, Rødby uge 32 og
Kaltenkirchen uge 31 (Gul sprintflyvning)
I alt 4 flyvninger.
Præmier:

1. præmie kr. 300
2. præmie kr. 200
3. præmie kr. 100
Resultaterne vil blive udregnet med EDB automatisk.
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18. Sektion 11 udstilling:

Sektionsudstillingen afholdes i januar 2023.
Nærmere vil fremkomme i ”Brevduen” og på hjemmesiden.

19. Præmieuddeling:

Sæson 2022’s præmier vil blive uddelt i forbindelse med udstillingen i januar 2023.

20. Telefonkæde:

Foreningerne skal opgive et telefonnummer hvor besked kan gives til, i tilfælde af
oplysning af løsladelses tider, eller andre vigtige beskeder.
Telefonnummer og navn skal opgives til Jørn Boklund gerne på SMS på
29 40 48 90 inden første sektionsflyvning.
Opmærksomheden skal henledes på at det skal være muligt at få kontakt på dette
telefonnummer, med en foreningsrepræsentant hele kapflyvningsdagen, eller til kap
flyvningerne er færdigafviklet.

Løslader:
Jørn Boklund (tlf. +45 29 40 48 90/+45 32 51 53 68)

