
Reglement 2022 

Korrektionsskemaer 

Det er på eget ansvar. Om man undlader korrektionsskemaer på sektionens flyvninger. Når korrektionsskemaer anvendes, 

Udfyldes de efter DDB`s reglement 

Kurveattester og mærkesedler skal anvendes i alle uger med 2 flyvninger 

Mærkesedler anbringes ved udflyvningslemmen på sektionens flyvninger 

Gebyr og kontingent 

Sekt.52`s gebyr på flyvninger2022: 8 kr. + 1 kr. til DDB pr. medsendt due i alt 9 kr. 

Flyvegebyr skal være kasseren i hænde senest Onsdag ugen efter afsendelse 

Sektion 52`s kontingent 2022 : 100 kr. pr. medlem pr. 1 april betales senest sammen med første indbetaling for flyvning 

Gebyrer og kontingent overføres til : SPAREKASSEN KRONJYLLAND REG. Nr. 9331 nr. 3255 618 538 

Der må medsendes unger, uden for konkurrence , på alle sektionens flyvninger med ældre duer i de uger hvor sektion 52 

Ikke selv afholder ungeflyvning Kurve pakkes med 26 A eller 28 U eller unger 

Sektions-regnskabsfilen fra DDB`s foreningsprogram sendes pr. mail fredag aften til  

Sektions-resultatfilen fra DDB`s  foreningsprogram sendes pr. mail senest mandag aften til 

kloevevej@live.com og bjelle4@yahoo.com 

flyveresultater og foreløbige/endelige mesterskabsresultater offentliggøres  på www.sektion52.dk fra sidst maj 

Såfremt foreningen ikke deltager på ugens flyvning/flyvninger Skal der senest fredag morgen meddeles afbud til Peter Jacobsen 019 

Opsamlingsplan af sektion 52`s duer uge 18 til 32 

Østdjurs kl. 17,30 Hornslet 18,15 Randers 031 klubhus 19,00 sammen med 127 Hadsund lever ved 031 kl. 19,00 

Hadsten kl. 19,45 Hammel kl. 20,15 Brædstrup kl. 21,00 
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Indberetning 

Slagets først hjemregistrerede due på sektionens flyvninger skal indberettes til resultatlisten på nettet senest efter 15 min. 

Ved undtagelse heraf tabes retten til sektionsvinderpræmien. 

Fritagelse for ovenstående pga. fravær på slaget anmeldes til klubbens formand/indberetter 

Eventuelt protest med et offentliggjort resultat skal være skriftligt begrundet og sendes senest 3 dage efter offentliggørelse til formand 

Peter F. Jacobsen pr. mail pfjpind@gmail.com 

Kontrolmateriale (kun materialet vedr. sektions flyvninger) indsendes efter aftale med formand Peter F. Jacobsen senest efter 8 dage 

Kan sendes med vognmand. 
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