
Sektion 21. 
 

Der afholdes sektionsudstilling i klubhuset i Ringsted 
Søndag den 7. januar 2018 

 
 

Klasse 1.  Hanner årgang 15 eller ældre, som i 2017 har opnået mindst 5 plac. indenfor 25 eller 
minimum 1600 plac. kilometer på DDB-flyvninger. 
Tillægspoint i denne klasse for hver ekstra 200 km gives ¼ point god max. 1½ point. 
 

Klasse 2.   Hunner årgang 15 eller ældre, som i 2017 har opnået mindst 3 plac. indenfor 25  
eller minimum 1000 plac. kilometer på DDB-flyvninger. 

  Tillægspoint i denne klasse for hver ekstra 200 km gives ¼ point god max. 1½ point. 
 

Klasse 3.  1. årige hanner, som i 2017 har opnået mindst 2 plac. indenfor 25 % på DDB- eller 
 sektionsflyvninger. 
 
Klasse 4.  1. årige hunner, som i 2017 har opnået mindst 2 plac. indenfor 25 % på DDB- eller 
 sektionsflyvninger. 
 
Klasse 5.  1. årige hanner, uden proportioner. 
 
Klasse 6.  1. årige hunner, uden proportioner. 
 
Klasse 7.  Hanunger årgang 17, der har deltaget på 3 kapflyvninger. 
 
Klasse 8.  Hununger årgang 17, der har deltaget på 3 kapflyvninger. 
 
Klasse 9.  Hanunger årgang 17, uden proportioner. 
 
Klasse 10. Hununger årgang 17, uden proportioner. 
 
Klasse 11. Hanner Sektionsvindere på Ddb- eller sektionsflyvninger i 2017. 
 
Klasse 12. Hunner Sektionsvindere på Ddb- eller sektionsflyvninger i 2017. 
 
Pris pr. due kr. 30.- Præmieuddeling i forbindelse med spisningen. 
 
Flyvekonkurrence, hvor der deltages med 2 stk. hanunger og 2 stk. hununger 
Begge årgang 17, der deltager i udstillingen: konkurrence Gebyr 100 kr. 
Der flyves om præmien på sektionsflyvningerne nr. 4, 5 og 6, og vindes af 
sammenlagt bedste slag. Præmiebeløb afhænger af antal tilmeldte slag og 
oplyses efter udstilling. Duerne skal tilmeldes udstilling med ringnummer. 
 
Duerne med proportioner anmeldes på attesterede skemaer eller udskrifter fra 
foreningsprogram, gerne som pdf på mail og skal følge anmeldte duer. 
Andre klasser bare med antal af duer pr. klasse. 
Der anmeldes på mail til O. Steen Larsen, e-mail: stla@post4.tele.dk  
 
senest den 29.12.2017. Tilmeldingen er bindende. 
 
Indlevering af duer søndag den 7. januar 2018 fra kl. 8.00 – 9.00. 
 
Der kan bestilles gule ærter á 75 kr. pr. kuvert (mindst 20 kuverter for 
gennemførsel), desuden morgenmad 30 kr., ved samkøb 100 kr. Som skal 
forudbestilles ved tilmelding af duer. Til O. Steen Larsen. 


